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Vadoņa dzimšanas dienas svinības Daugavpilī
«Priecājos, ka saprotat Vadoņa idejas», teica Apgabala komisārs Friedrich Schwung
Dzidri ил skani xi no baltajiem diev-

enmfl torņiem vakarrīt skanēja zvani,

veltot Eiropas lielāki cilvēka dzimšanas

dienas svinības. Pie pilsētu namiem un

pari lauku sētu pelēkajiem jumtiem pretī

dridri zilajām debesim draudzīgi plīvoja

Lielvācijas un l atvijas karogi. Kaut

pirmdiena bija darba diena, tomēr katrs

«pstijās savā darbā — ierēdnis pie rak-

stāmgalda, strādnieks kalvē vai pie vir-

pas aa zemnieks savos pavasara darbos

p~ viri atcerējās nn klusībā apsveica

Eiropas ģeniālāko cHvēku
>

kas veido aa

tikai savas tautas likteņus, bet gādā, W

srlsā Eiropa valdītu jauna, taisnīgāka le-

kārta, lai Eiropa ritētu ražiga dzīve un

darbs.

Ptraadieaas riti pie Latgales Apgaba-

la komisāra Friedrich Schwang

leradās Latgales ledzīvotāja pārstāvji—

Daugavpils pilsētas vecākais E. Pēter»

aons, apriņķa vecākais R. Blūzmenis,

Daugavpils prefekts R. Ciemiņš, Daugav-

pils aprioka priekšnieks J. Kamaldaleks,

apgabaltiesas priekšsēdētājs K. Ozoliņš.

Brīvprātīgo organizēšanas Latgales ap-

gabala komitejas priekšsēdētājs A. Bud-

Še, «Daugavas Vēstneša» atbildīgais re-

daktors E. Zundans и- c. lai sveikta Va-

doņa pārstāvi Latgales apgabalā. Dan-

gavpils skola jaunatnes pārstāvji — ģim-

nāzijas audzēkni — S. Atvara aa A. Bad-

Jjevskis Apgabala komisāram pasniedza

loedes. Apgabala komisāra uzrunāja

Daugavpils pilsētas vecākais E. Pēter-

noes, pasniedzot adresi Daugavpils pfl-

aētas pašvaldības an iedzīvotāja vārdā.

Pilsētas vecākā pasniegtajā adresē sa-

tīta:

«Eiropas ltettkā cilvēka. Lielvācijas

{■adoaa Adolf Hit lar dzimiaaai die-

na — 2*. aprīlis hr svinīga svētku diena

yłsSm Eiropas tantiņa. Šogad pirmo

reizi svinīgo dienu atzīmē ari latvieši,

šogad pirmo reizi šo dienu iezvana Lat-

gales dievnami, an šodien» svinīgo bridi

lezvanot, zvani skan skaistāk, skan ska-

itāt, jo šiem zvaniem, kuras gribēja ap-

klusināt boļševiku neģēlīgās rokas, atkal

seskandēt ļāvusi Vadoņa nolikta atbrī-

ivesanas ataada. Šodien ntvieri dzīli

Нее galvas ģeniālākā cilvēka priekša,

kas ar saviem varonīgajiem karavīriem

paglābis māsa tautu ao nožēlojami po-

eta un iznīcības cela.

Augsti godājamais Komisāra kungs!

fcodlen, Vadoņa dzimšanas dienā. Dau-

gavpils pilsētas pašvaldības un visa Dau-

gavpils pilsētas ledzīvotāju vārdi sveicu

Sus, godājamais Komisāra kungs, ki

Vadoņa pārstāvi šajā apgabalā. Ikviens

Daugavpils iedzīvotājs Jums, Komisāra

kungs, dzifj pateicīgs par Jūsu pašaizlie-

dzīgo darbu mūsu Izpostītas dzīves at-

frtmošanā. Mēs visi apsolām ar visiem

toēkiem sekmēt Jūso darba, uzklausīt

•n Izpildīt katra Jūsu norādījumu an e>

tsnajoam.

Sali bridi, augsti godājamais Komi-

aara kungs, lūdza nodot Vadonim vh>-

Hrsnigākos daugavpiliešu laimes vēlēju-

hau, visdziļāko pateicību un nesaiauža-
gtas uzticības apliecina juma.

Mēs solam, ka mūsu cels būs vienmēr
kopā ar Lielvācllu, mēs vienmēr kalpo-
sim Vadoņa Idejām ua visus savus dar-

bus, savas domas un sirdi veltīsim pie-
nākumiem, lai realizētu Vadoņa idejas
un leceres. Mēs darīsim visu, lai pa-

nāktu ātrāku uzvaru, ar vislielāko sirds-

dedzl mēs iesim ciņā pret boļševismu un

ar vislielāko darba prieku mēs veiksim

ikvienu darbu, lai celtu Eiropas vare-

nību.

Mēs lūdzam Dievu, lai tas mūsa visa

godātam un mīļotam Vadonim atjauj vēl

ilgi un raženi strādāt tās lietās celtnes

veidošanā, kas visām Eiropas tautām

dos jaunu, neredzēti ziedošu laikmetu.»

Atbildot apsveicējam. Apgabala ko-

misārs Fr. Schwung sacīja:

«Es pateicos visiem apsveicējiem, kas

šodien, Vadoņa dzimšanas diena, sveic

mūsu Vadoni an apliecina, ka vieeueār

kalpos tā idejām un sekmēs visiem spē-

kiem vlpa lielo darbu. Jūso apsveikumu

es aodošo Vadonim. Šajā brīdi es dzfli

priecājos, ka latvieša taute sapratnei

Vadoņa domas un Idejas an ka ti atra-

dusi sava vicaiсо an pareizo ceļu — Īsa»

pā ar vācu tautu, kopā ar Lielvāciiu-э

Lielvācijas Vadonis

ADOLF HITLER

armijas karavīru vidū

Akti iestādēs un skolās
Visās Daugavpils iestādēs uo skolās

pīkst 9,30 notika svinīgi Vadoņa godinā-

šanas akti-.

Daugavpils pilsētas valdē,

kur akti pulcējās viss plašais pilsētas

valdes personāls, uzrunu teica pilsētas

vecākais F. Peter sons, nolasot Lat-

gales apgabala komisāra piesūtīto ap-

sveikuma rakstu.

Daugavpils apgabaltiesā

svinīgo akta levadīja apgabaltiesas

priekšsēdētāja K. Ozoliņa uzruna.

Apgabaltiesas priekšsēdētājs savi uzru-

nā Izcēla Lielvācijas Vadoņa ģenialitāti-

Vadonis ki strādnieks, karavīrs un tau-

ta augšupvedējs gādājis ne tikai par sa-

vu tauta, bet aizvien rūpējies arī par

citu tautu likteņiem. Vadonis ārkārtīgi

pieķēries savai tautai un Ir pašaizliedzīgs

savā darbā- Vadonis Ikvienam latvie-

tim ir priekšzīme savā tēvzemes mīlestī-

bā un pašaizliedzīgā darbu.

Daugavpils valsts tech nis-
ki vidusskolā svinīgo aktu ievadī-

ja skolas direktora P. Vanagauzruna,

kam sekoja skolotāja A. Dūze|a referāts

par Vadoņa dzīvi, darbiem un lielvāci-

jas sasniegumiem. Lielvācijas armijas

pārstāvis majors Р., kas skola aiz-

vien atbalstījis, savi uzrunā skolu jau-
natnei uzsvēra, ka jaunatnei jābūt tērau-

da cietai.

Daugavpils valsts I glmua-

zijā akta atklāja direktors E. Šab-

Iоv s. Viņš sacīja, ka šodien draudzī-

gi kopā plīvo Lielvācijas un Latvijas ka-

rogi, tśo divu karogu apvienojums tad

ari ir visas latviešu tautas turpmākais

ceļš-

Daugavpils П m Ul pamat-
skola noturēja kopēju aktu. Apsvei-

kuma runu teica 111 pamatskolas pārzi-

nis R. Skudra.

Daugavpils teātrī, akta ieva-

dot, direktors J. Klara uzsvēra, ka

tagadējā laikā par visa vairāk vajadzīga
darba disciplīna on krietnums ikvienu

darba veicot Katram jābūt atbildīgam

par sava darbu. Pašaizliedzībā un dar-

ba mīlestībā mums visiem priekšzīme

jāņem no Lielvācijas Vadoņa.

Piemiņas brīdis Dubrovina dārzā

Daugavpils mācības iestāžu audzēkņi

un iestāžu pārstāvji pīkst. 10,.W pulcējās

Vadoņa ielas galā (tirgus laukumā), lai

dotos gājienam uz Dubrovlna dārzu, kur

kritušo varoņu atdusas vietā notika svi-

nīgs piemiņas bridis.

Dubrovlna dārzs, kur atdusas vācu

armijas varoņi, kas atbrīvojuši Daugav-

pili no komunistu sloga, ir svēta vieta

ikvienam Daugavpils iedzīvotājam. Va-

doņa dzimšanas dienā, kad atceramies

ari Vadoņa karavīru slavas gaitas. Dub-

rovina dārzā bez plašās skolu audzēkņu

saimes un les>tažu pārstāvjiem sevišķi

kuplā skaitā bija ieradušies arī Daugav-

pils iedzīvotāji- Ikviens lielajā svētku

dienā gribēja izteikt sava pateicību tiem

varoņiem, kas no Daugavpils padzinuši
boļševiku ordas.

Svinīgajā piemiņas brīdī ieradās Dau-

gavpils apgabala komisārs Friedrich

Schwung adjutanta E. Rauch, štabs-

Iс iłera Schuck un skolu padomnieka
Wieckberg pavadībā, SS- un

Pollzeistandortfuehrpr Oberstleutnant

Vogt un Daugavpils Feldkoraendants.

Kritušo varoņu atdusas vietā notika

īss klusuma bridis. Daugavpils policijas

orķestris atskaņoja sēru marša. Pēc tam

Apgabala komisārs Fr. Schwan* un pilsē-

tas vecākais E. Pētersons kritušo cīnītāju

atdusas vietā nolika krāšņus vaiņagus.

Svinīgajā bridi, Lieh aci jas un Latvijas

karogiem salutējot, orķestris atskaņoja

Lielvācijas himnu un latvju tautas fug-

šanu-

Akta noslēgumā Daugavpils Feldko-

niendants kā vācu bruņoto spēku pār-

stāvis Daugavpili, Daugavpils pilsētas

vecākam izteica vēlēšanos, lai pilsētas

iedzīvotāji ua visi pilsoni, kas dzivo

frontes aizmugurē, pašaizliedzīgi ciuītos

katrs savā darbā, tāpat kā cīnījušies

karavīri, kas krituši atbrīvojot Daugav-

pili un latviešu zemi.

Pilsētas vecākais apsolīja, ka ikviens

daugavpilietis velks savus darbus tā, lai

tie būtu varoņu upuru cienīgi.

Vakarā Vienības namā notika Vadoņa

dzimšanas dienai veltīts sarīkojuma*

Vācu kaujas lidaparāti bombardē Kaukāza piekrasti
Vadoņa galvenā mītnē,

1942, gada tę. aprīti.

'Bruņoto smaku virspavēlniecība ziņo:

Sekmīgi anīsa uzbrūkam! vērsa* pret

fcnra ostu SevastopoU un KaukāzJjas pie-

krastes ostas len.w.u. Austrumirontes

vidus un ziemeļdaļā pašu uzbrukuma

eoeracljās gūti jauni panākumi. Atsē-

tie vietās lenaidnieks velti turpināja
•āvos uzbrukumus an triecienos.

Dienu nu nakti stipras vica kaujas

lidmašīnu an stukasu eskadriļas uzbruka

«dUtarām lerīcēm Maltas sali. Daudzu

bumbu trāpījuma rezultātā La Valetas

Vajsts koga būvētavā, apgādes lerīcēs,

degvielu, torpēdu un munīcijas nolikta-

vās panākti vissmagākie postījumi- Se-

višķi smagi bija uzbrukumi Lakas, Mal-

tam un Kalafranas lldlanklem. I leliks

skaits lidmašīnu izpostīts vai bojāts ne

zemes.

Pagājuši naktī vācu kautas mkmmttaß

•«kadriļas uzbruka militāri nozīmīgajai

■ngju ostai GrinrsbUai. Lielajās dzima-

vis uq doka lerīcēs radās plaši nguas-

grēkl un eksplozijas.

Pēc bruņoto spēku virspavēlniecības

vakardienas ziņojumā minētajiem angin

lidmašīna zaudējumiem, kas pieauga iidz

29 lidmašīnām, angļu gaisa spēki ne die-

na, ne nakti Vācijai neuzfidoja.

Laikā ao 20. marta līdz 10. aprīlim

angļa aviācija zaudēja 273 lidaparātus,

no tiem §7 virs Vidusjūras ua Zlomeļ-

afrlkā. Tanī paši laiki cini pret Angliju

tandeta* Ы pasa lidmašīnas.

Vadoņa galvenā mītnē,

iļ42. gada 20. aptīti.

Bruņoto spēka virspavēlniecība ziņo:

Kaukāza piekrastē vāca kaujas lid-

aparāti sekmīgi bombardēja osta un ap-

gādes lerīces. Bumbo trāpījumiem bo-

jāts kāds liels boļševika tankkaģls. Aus-

trumu trontes dienvidu sektorā vāca Iz-

nicinātāji gaisa kaujās bez pašu zaudēju-

miem notrieca 22 lenaidnieka lidaparā-

tos.

ivemps vidējā an atengata aekjya

pēc sivām cīņām sabruka atsevišķi vie-

tēja rakstura lenaidnieka uzbrukumi.

Frontes ziemeļu sektorā sekmīgos pašu

uzbrukumos kādā vietā vairāku dienu

ilgās cīņās iegūti vai iznīcināti 11 lielga-
bali, kā ari 50 granātu metēji un ložme-

tēji. Stipras gaisa spēku vienības sek-

mīgi atbalstīja zemes kaujas un izpostīja
boļševiku aizmugures sakarus.

Karelijā, Sviras frontē, vāca aa so-

ma spēki vairāku dienu ilgās atvalres

kaujās nodarīja ienaidniekam smagus

zaudējumus.

Ledusjūrā zemūdenes un gaisa spēki

no kāda konvoja nogremdēja2 ienaidnie-

ka tvaikoņus, 12 000 brt koptilpumā, to

skaitā 1 tankkuģi Bojāti vēl 3 lieli

tvaikoņi. Uz pavadītājiem karakuģiem

panāti bumbu trāpījumi.

Ziemeiairikā, Kirenaikas frontē sa-

bruka kāds britu izlūku spēku trieciens-

Vidusjūrā kāda vāca zemūdene pie

Belrutas mofa torpedēja kāda tvaikoni-

Kāda cita zemūdene uzbruka elektrības

spēkstacijai pie Jaffas un ar artllerilas

agunī to smagi bojāja. No britu angades

kuģniecības Ziemeļamerikas piekraste

vācu zemūdenes nogremdēja vēl 3 trans-

porta burcniekus.

Gaisa spēku lieluzbrukumi Maltas sa-

las militārām lerīcēm turpinās- Smagā

kalibra bumbu trāpījumi, galvenokārt ap-

gādes lerīcēm, nodarīja plašus postīju-

mus, ugunsgrēkus un eksplozijas un tā-

lākus smagus zaudējumus salas lidlauku

ierīcēs.

Kā Jau speclālziņojumā teikts, vācu

zemūdenes Ziemeļamerikas austrumu

piekrastē ua Кaraibu jūrā nogremdēja

18 lenaidnieka tvaikoņus 131 90» brt kop-

tilpumā. Kāda zemūdene ar artilērijas

uguni apšaudīja BuJleubaJas eļļas tvert-

nes Klrasao salā un tās aizdedzināja.

Vieglie vāca kaujas lidaparāti vakar

ar bumbām nu klāja ieročiem uzbruka

fabriku lerīcēm an kuģa mērķiem Angli-

jas dienvidu piekrastē.

Hauptmauis Iblefeldt austrumu frontē

izcīnījis sava 85-—BB. gaisa uzvaru.

Vācu zemūdeņu panākamos ZASV

piekrastē sevišķi Izcēlās kapteiņleitnanta

Muesselburg vadītā zemūdene,

Iesim

un strādāsim
Ar Apgabala komisāra rīkojuma

sērgu ierobežošanai izdotie noteikst-

mi Latgales apgabalā atcelti. Sana*

mot attiecīgu atļauju, atkal iespē-

jam* noturēt dažāda veida sanāksmes

un sarīkojumus.
Vienā ottā pagastā jau sarīkotus

zemnieku dienas un kursi rāda, ka

iedzīvotāji izpratusi minēti rīkoju-

та lielo nozīmi, ka pagājušā ziema

galīgi apsīkušā sabiedriski kulturālā

darba rosme aug un vēršas plašumā.
Bet daudz ir tādu pagastu, kur vēl

valda pilnīgs klusums. Snauž lauk-

saimniecības biedrības, snauž sabied-

riskie darbinieki, nepadomādami par
ziemas miega izberzēšanu no acīm»

lai mostos paši un modinātu arī ci*

tus jaunam, spontānam darba pos*

mam.

Pār katru pagātnē aizejošu dienu

krīt vienreizēju, lielu notikuma ēna.

Šodien mēs vairs nedrīkstam būt vie-

nīgi pasīvi malā stāvētāji un vērotāji.

Izšķīrēju cīņu ugunis, kas liesmo

austrumos, met savu blāzmu arī pār
mūsu zemi, aicinot katru atsevišķi
un visus kopā kļūt par šo cīņu aktī-

viem talciniekiem, gan ar ieročiem
rokās stājoties cīnītāju rindās, gan *W

savu aizmugures darbu stiprinot
fronti un pabalstot cīnītājus.

Kari prasa upurus. Tikai pilnā
mērā izprotot nepieciešamību tos

nest un atrodot pašreizējos notiku-

mos pareizo nostāju, mēs bez rūgtu-

ma sirdi spēsim pildīt tos pienāka-
mus un pārvarēt tās grūtības, kāda*

rada kara apstākļi.
Plašāko sabiedrības masu vadī-

tāja un audzinātāja vienmēr ir bijusi

inteliģence. Garīgās un reizē ar to

arī saimnieciskās dzīves plaukšana
un augšana atkarīga no tā, cik apzi-
nīgi cilvēki, kam lemts būt citiem

par vadītājiem, ir pildījuši savus pie-
nākumus un cik aktīvi tie bijuši ***•

biedriskās dzīves kopšanā.
Pašreizējais laiks prasa visus ie-

spējamos spēkus un līdzekļus kon-

centrēt vienam mērķim — pretinieks,
satriekšanai visdrīzākā laikā. Līdzek-

ļu, kā šī mērķa sasniegšanu sekmēt, it

loti daudz. Tos pienācīgi aprādīt
plašākām iedzīvotāju masām, meklēt

un rast cāļus to pielietošanai, ir inte-

liģences uzdevums. Tiklab vēroja-
mi pilsētās, kā ziņojumi no laukiem

rāda, ka tur, kur sabiedriskais darbs

pareizi noorganizēts un kur darba

darītāji pilnā mērā apzinās savas

pienākumus, neizpaliek arī panāka-
mi, vienalga, vai tā ir metalu un zie-

dojumu vākšana, palīdzības sniegša-
na trūkumcietējiem, sēklas materiālā

un darba spēka sadalīšana, pavasara
darbu noorganizēšana vai arī citi ne-

atliekami Veicami pienākumi.

Katrā pagastā pastāv lauksaim-

niecības biedrības ar lopkopības, māj-
turības, zemes ielabošartas, labierīcī-

bu un citām sekcijām. Ikviens pa-

gasta iedzīvotājs šeit varētu atrast

savām spējām un interesēm piemēro-
tu darba lauku, kas sekmētu tā saim-

nieciskās labklājības pieņemšanos
un garīgā apvārkšņa paplašināšanos
Taču. tuvāki ieskatoties biedrība

darbībā, ar izbrīnu nākas vērot, ka

tajās saistījies visai niecīgs procents
lauksaimnieku. Tā, piemēram, Lī-
vānu pagastā, kur lopkopība attīstī-

ta labāk ki citur Latgalē, zem pār-
raudzības atrodas tikai 20 proc. no

kopējā liellopu skaita. Citur stā-

voklis vēl bēdīgāks. Nav jābrīnās,
ka apstākļos, kur lauksaimnieki ssm

(Turpinājums2.lapp.).



lesim un strādāsim

dzird par jaunätojiew ><:w>sgu*2iłW
lutihsotmnfidbā un vil tstāk dzirdēto

mēģina pielietot praksē, arī obligātās

normas kas nebūt nav nesamērīgi

i 'ci.tas, qn::i i/.f .idit* ir netaisni

те citiem- 7 ā Naujenes pagasta no

visai kuplā kancelejas darbinieku

y rtta i autai Pa! с s talciniekos

nav saistijias novtsrs, $utu nfprāts

prasīt, lat s*fdos to darītu

lauksaimnieki. Un citur nao Ich ik.

izrādāt, no ąkir a, . ;
st ianās sahted'hku ptenanamu i -

šanā tiklab pilsētās, kā laukos attur

bīties no darba. Daudsilem grūti

tiht pāri arī jautājumam, kas man

par to būs? Vēl citi aizbildinās ar

to, ka sabiedriskā darba veikšanā

trūkst piedzīvojumu.
Nav pašreiz īstais laiks domāt ti-

ksi par sevi, par savu patiku vai ne-

patiku. Vecs sakāmvārds saka, ka

no tā. kam vairāk dots, vairāk ań

prasot. Tas būtu jāievēro arī mūsu

inteliģencei — ierēdņiem, skolotā*

jitrn, iestāžu vadītājiem un visiem

tiem, kas spējīgi būt citiem par ceļa

taditamytai Sabiedrisko darbu Q<™

rc:i attīdzina ar naudu. Taču gan-

darījums par daudzu cilvēku labā

veikto darbu tāpēc darītājam divkārt

lielāks. Vienīgi darbs nosaka citvēka

vērtību. Nav jābaidās arī no pie-
dzīvojumu trūkuma. Meistari no

d hesīm nekrīt arī mūsu dienās. Pie-

redzi un piedzīvojumus iespējams
gūt darbojoties. Nekļūdās tikai tat,

kas nekā nedara. Jāsargās vienīgi
no pielaisto kļūdu atkārtošanas.

Par maz, ja ejam un darboja-
mies vienīgi paši. Modināsim un ai-
cināsim arī citus. Pazinu Līvānu

pagastā kādu lauksaimnieku, kas,

braucot uz sapulcēm, ieaustās arī sa-

vu kaimiņu mājās, aicinot tos līdzi.

Ja tā darītu visi. augtu arī rosme un

interese par sabiedriskiem jautāju-
miemm

Lai jaunais pavasaris arī mūsos

modina jaunu darba sparu! lesim

un strādāsim l

R.Dz.

Amerikaņu gaisa spēku uzbrukums Japānas teritorijai

DNB. Tokijā, 19. aprīli. Japānas

galvenais aizsardzība» itābs iodtu /-'•-

Łio. ka Savienoto Valstu naisa speķi va-

tcVlfoi. '"ienaidnieka lidaparāti uzlidojuši

dmāta gaisa trauksme, kas turpirifrjusies

lidz pīkst. 16 pēcpusdienā, Tokijā. gaisa

кл'пе ilgusi gandrīz TwM-ldas/ Pēc

f%Xi| saoerrļjm soām .«nild-rekt

ШШп cet trUu««! fPM» ii« Т<и

jSpiriiS vr-

dus daļā gaisa trauksme izsludināta vi-

.• ь
'

J • * Uāģ ri dumji

• :štei un aptvērusi KuknSimas. To-

ls! pirtus p'kst- 3 pēcptffufieni gaist

*-- :ksmc izsludināta Kloto rajoni, zie-

meļos no Osakas un Okojetn*, rietumos

ro Kobes. Japāņu centrālā aizsardzības

rajona galvenais "Štābs šodien pīkst. И

paziņoja, ka ienaidnieka aviäcius spēki

uzlidojuši arī Nagojai un Togai.kur nome-

tuši degbumbas. Ugunsgrēki <tt Igifcl

apslāpēti. lenaidnieka lidmašīnas \al*

rākus zemnieku ciemus apšaudījušas lož-

metēju ugunīm, tomēr nenodarot <iekā*

dus zaudējumus-

Tikko Tokiji un Jokohamā bija Iz-

sludināta gaiba trauksme, kad до ap-

kārtnes aerodromiem tfldal pacēlis japā-

ņu iznicinātāji, lai neļautu ienaidnieki

. tuvoties šjni JapaVias galvena»

iāin '—čalļL darboties .irt Toki-

jas un Jraonamas eenftariülerijf, P#e

līdz šim saņemtajām ziņām, šaivs rajo-

nos notriektas 9 ienaidnieka iidmjnfīuat-

Gaisa uzbrukumā pilsētām n- d irltie po*

sti.Mimi ir neiļgzjmigi- Ari Tokijat ap-

kārtnē нв-meetns bumbas nekur neir no-

darījušas lielākus postījumus. A tēviš-

ķie ugunsgrēki isā laikā apslāpēti,

Pēc gaisa uzbrukuma sestdieagt Pł€*
pusdienā Tokijā naktī no 18. uz I*. tp-

rīli vēlreiz izsludināja gaisa trgidnfinV

kas ilga no pīkst* 2—4 naktī. Agiju rt*

dzot, tā bija tikai izmēģinājuma triekt»

mc, jo Tokijas apkārtnē ienaidnieka l'd-

■nebija manītas. Tsp.it neuzsā-

ka arī darboties Tokijas /cnit trtilerija

un.starmctēji. Visas pretgaisa aizsardzf-

bas komitejas tūdaļ pēc trauksmes ;/slu-

diKĀšaJu* ieradā* savos iwcdiitajot po*

»s. Tāpat kā visas pārējās pilsētas

Japānas р.. Prusic, an lokija bija pil

nlgi aptumšota-
vcs»d.c:i pēcpusdienā hl pēc pikst« 13

Tokijā izsludināja jaunu gaisa trauksm'.

Trauksmi latladināja ari flotes bāzē Jo-

kusukā un plašos apgaba-

los. Virs Tokijas ilgāku laiku riņķoja ja-

pgau i/lūklidmašmas un iznicinātai! To-

kijas pilsētas teritoriju tomēr štreiz ne»

bombardēja- lelās šai lelki atradās ap

Hmhjoo cilvēku, kas nezaudēja mieru un

aukataiinibu tri tad, kad Sāka darboties

Tokijas zenltartilerija. Visa satiksme

turpinājlt bez pārtraukuma, šodien pēc-

pusdienā virspavēlniecības oficiālā ziņo-

jumi sevišķi uzsvērts, ka Japānas ķei-

zara ģimene jūtas labi.

Labi Informētās Tokijas aprindas par

pirmo gaisa uzbrukumu japāņu teritorijā

izsakās, ka to izdarījušas amerikāņu

lidmašīnas. Kara rūpniecības uzņēmu-

mos, kā ari citās militārās ierīcēs seviš-

ķi postījumi nav nodarīti- Visos bom-

bardētajos rajonos dzīve turpints pil-

tiigl normāli. Ari satiksme 'urpinfis bez

ievērojamiem grozījumiem kustībai plā-

nos. Amerikāņu Hdmatlnts savas deg-

bumba* nometušas vienigl tīri civilos ra-

logot mazākās pi'sētiņas ap Tok ju. Da-

žas amerikāņu lidmašīnai pat atkūlušas

ložmetēju uguni uz kādu japāņu skolnie-

ku grupu, kas bijusi celi uz skolu- Bom-

bardētas arī vairākas slimnīcas un slim-

nieku vidū ir upuri- Pēc visām pazī-

mēm spriežot, amerikāņu aviācijas uz-

brukums Izdarīts no aviācijas bāzes ku-

Току» lāffHurJlitlta 7 utu adu Malts» trauksme. — Amerikāni bombardē

■Ilmnfens art apSauda skolnieka grupas
. • ..

. — — ,
__»« _!I_T_l

—

giem. vtc pagaidām vei pnnigi ncap-

sūprjjiitām lioam Japāna* gustrumu pie-

krastes tuvumā nogremdēts kāds ameri-

kāņu aviācijas bizes kuģis.

Japāņu iekšlietu ministrs Juzova pa-

skaidrojumos presei Izteicās: «Pirmais

urbrukumg Jspfittal mums rāda, ka mums

nekādā ziņā no šādām pretinieka akci-

jām nav jābaidās. Mēs esam sagatavoti

uz katru varbūtību.» Miniitrs iedzīvotā-

jiem un sevišķi civilai gslsa aizsardzī-

bas organizācijai izteica pateicību par

labo stāju, kf ari ātro tm sekmīgo sa-

darbību ar bruņoto spēku vienībām. Šis

sekmīgās sadarbības rezultāti ienaid-

nieks gan nodarījis nenozīmīgus postīju-

mus, bet disciplīna un kārtība nav trau-

cēta. lekšlietu ministrs Juzova, kas

jau sestdienas pēcpusdienā leradis Ja-

pānas ķeizara pilī, vakar vakari kelta-

rsm no jauna nodeva zlņoMimu par ie-

naidnieka pirmo uzbrukumu Japānas te-

ritorijai. Ari vist pārējie lapiņu minist-

ru kabineta locekli ar ministru preziden-

tu Tojo priekšgalā ieradās ķeizara pil!

un. parakstījās viesu grāmatā, Īgi tādā

kārtā apliecinātu sava prieku par ķei-

zariskās ģimenes labklājību- Nacionālās

aizsardzības virspavēlnieki princis ģe-

nerālis Hikilkumt sestdienu pēcpusdie-

nā vēl gaisa trauksmes laiki leradis ra-

jonos, kur ienaidnieka lidmašīnu bija

nometušu degbumbu,
-Tokio Alibi iimbun» ziņo, ka starp

ienaidnieka lidmašīnām, kai parādījušās
viri Tokijas, bijuši redzami valriki MA

40 tipa amerikāņu bumbvedēji Tie ir

vidēja tipa bumbvedēji ir S viru apkalpi,

kas spēj attīstīt gandrīz 5000 km ātrumu.

Daugavpils skolēni vienā dienā savākuši tonnu metalu

Saulaini svētdienas pēcpusdienā no

katras Daugavpils mācības iestādes,

skolotāju pavadībā, metalu savSkšanas

talkā devā* čaklu skolēnu pulcini. Skolu
• Л»; «nmal-lElo irir.ie /4*Ti,ntrl<ir i4
aU»*ZCtvy. apineblciä VISUS azivuNļiļi, ai

ętnot nodot armljaa vajadzībām krāsai-

PO| metālus. Daža laba ģimene, kas ma*

zajiem lau uzrādīja apliecību par krāsai*

no metalu lielāka vairuma nodošanu, to.

mCr vēl bija sameklējusi vērtīgu krāsai-

nā metāla priekšmetu, Ar priecīgu smai-

du zēni un meitenes saņēma katru «Ie«

dnjumu un. kurvīšiem un maisiem pil*

doties, ēaklajos vācējos auga apziņa, ka

arī viel armijas labi bis teicami savu

darbu veikuši.

Vidi ao Daugavpile II pamatakolas

krāsaino metalu vācēju grupām energU-

ki katru dzīvokli apmeklēja divi čakli zē-

ni B. Lodział un E. Jēkabsons. Tiem Jau

pirmajā nami, Lāčplēša ieli 79—4, labs

biruma — K. Kalntiis ziedo 3 misiņa

evaSturua. Ari tālākās gaitaa abiem vi-

aējiem nav nesekmīgākas- Anna Berna-

ta ao Lāčplēša lelu 53—4 ziedo 2 misioa

platot, puikataua piederumus, bet no K.

Astieeia, Saulaa ielā 63, tiek veca ugeme-

aaēsēju ķivere.

No mazāk вркцрка biia klīda gimn%-

бцшл audzekuu grupa. Jau P*śa vākia

nai eākumi 3 ginviagbaa tudiekņi *•
ā.

Atvara, S Bīskapa un A. Tuktent biia

sevikuai ük daudg krāsaino metalu

priekšmetu, ka Irto* bija toa panest

oitm vācējiem viiataaucfglkl bijusi Ma-

rija 81teea ao baulea ialae 77—3, ka*

nodevusi
'

prtmusut, 2 vara bioda», va-

ra krorites, pulksteņa piederumus v. c-

Apmeklējot arī citus namus, aekmea nav

bijušas maeiktt, jo vakari ii grupa va-

rēja lepoties ar 94 kg krāsaino metalu-

Metalu vākšanā rekordiste tomēr bi-

jusi skolotājas A. Šmukstes vadīti Daa-

gavpila II Pamalakoias grupa, kas savā-

kusi 38 kg metalu. Šai grupai dažā labā

namā ziedoto priekšmetu visai daudz. D.

Ančs no Vadooa Was 30 nodevis ? pat-

vārus, tirgotājs Mīlošs. Vadoņa ieli —

2 prīmusus, E. Pusgrigats, Kr. Valdemā-

ra ielā 36, 2 smagus misiņa stiepos u. t

t, Maza vāceļu grupai vairākas reizes

lucāa savāktos prlekSmetus nest līdz

skolai Io bagātīgo ziedojumu birumu

čaklās rokas nevarēja aiznest vi-nā rei-

zē.

Vākšanu noelidrot, tvētdienaa vaka-

ri galvenajā pilsētas aaviktuvi. Aizsar-

gu ieli 47, vairākos vezurao* atveda
skolu audzēkņu dažu stundu vākuma

Stvtkto prltktmeru akeiti vērtie ratfilt
gan svečturus, ДО daudz pat-

vāru, gaa art nolietotu* mūzikas instru-

mentu*. Dauggvpü* 1. pamatskolai bija

Pat lieliks daudzām* sudraba naudas.

Lielāko skolas andzekou grupas savu

vākumu bija atnesušas pat personīgi- Nā-

košās namamātes — Dangavpil* valsts

sieviešu arodskolas audzēknes —- Sofija

Mickevlča un Raisa Zalerenoka, atne-

aot aaviktos priekšmeta*, tomēr lojza

savāktuves pārzinei dot pajOgru, Jo vi-

ņām Jfll. Rlmša no Saules ieies 14—!,

ziedojis neredzēti lielu patvāri, kurp at-

nest tiešām neesot lespējams.

Daugavpils pamatskolu audzekpu da-
žu stundu rag« ir visai bagāta. Kopsumi
skolu audzēkņi savākuši vairāk ki vienu

tonnu кrisaino metalu.

Daugavpils ģimnāzija aavikusi 108

kg, 2. pamatskola ш Ш kg, I. pamat-
skola — 123 kg, Daugavpil« vaUts «ie-
viešu arod*kola mi 70 kg. komercskola
- I! kr a t Ł

Austrumu fronte atkušņa iespaidā
DNB. В • г 1108, 19. aprīli Par pa-

gājušās nedē(es militārajām operācijām

austruinfrontē vācu bruņoto spēku virs-

pgpflnu'Ciha sniedz šādas sīkākas ziņas;

Pagājušās nedējas atkušņa radītā

pll-u rajonu pārplūšana cīņām austrum-

frontē uzspieda stvu zīmogu- Ktut tri

chaotiskle celu un apvidus apstākli pra-

sīja no vācu spēkiem ārkārtīgu piepūli,

tomēr vācu karavīru drosme un sīkstums

uzbrukuma un atvairīšanas kaujās guva

nanflfumu*. Nevieni Krima* pussalas

austrumfrontes dienvidu* daļas rgjonā

pagājušā nedēļi neattīstījis nozīmīgas

operācijas. Seit cirjaa letekmēja nevien

militirim operācijim nelabvēlīgie laika

apstākli, bet tikpat lieli miri tri sma-

gie zaudējumi, ko lenaidnieka eletle pa-

gājusi nedēli un kaa bija viena no sva-

rīgākajiem iemesliem bojievtku uzbruku-

ma spēku atslābumam.

So pašu lemeslu dēl tff frontes vi-

dusdaļā pagājušā nedēlā bija vērojams

kaujas darbības atslābums. Kamēr io»

naidnieka uzbrukumu pasākumi beidzās

bee panākumiem un boļševikiem maksā»

ja tikai smagas zaudējumus, vicu bru-

ņoto aoēku virspavēlniecības 16. ua 18.

aprīļa ziņojums vēsti par vico āPēku

iznicinošiem triecieniem, fra nedēļas

laiki galīgi iznicināta boļševiku 33. ar-

mijas galvenie spēki, kas Udalinijo eimj

norisē bija pilnīgi atgrjazti ao saviem

aizmugure* aakariem.
Faktiska» operaclii sroegumpunkta

pagājašā nodili tomēr atradli frontes

zfemeVdati. Vice spēki seit tiklab uz-

brukuma ki atvairīšanas kaujls guva pa-

nākumus. Arf lini frontes da(l pagijulā
nedēlā ielenkta ua Ijnlclnita kide stn>

ra boļševiku epiku grupa. Atkusnis fron-

tes ziemeļdaļā atsevišķos rajonos radīja

plašus plūdus, kas piespieda lenaidnieku

vairākos iecirkņos atstāt savas pozicijas

am pirvietotiea tālāk uz aizmuguri. Ci-

ta» rajonos boļševiki ar stipru tanku

spēku atbalstu migmija uzbrukt vācu

nozicijim. Visaa loa uzbrukumus tomēr

vicu spēki atvairīja, nodarot ienaidnie-

kam smagus asirjainnt zaudējumus.

lelenkuma frontē ap Leningradu pa-

gijuii nedēli bez artilērijas darbības

vizamā valdīja miers. Nedēļas beigās
boļševiki pirmo reizi pie Ilgākas atstar-

pes nzsāka aviācijas un artilerijaa at-

balsta uzbrukumus pret vica pozīcijām.
Lidz vicu priekšējām līnijām paspēja no-

kWt vienīgi kāda ataaviika Jo№
reU, kuru atsita vicu pnaWMJJ
sardzibas vienība*. NerauiotlM « "

ievlku loti sīvo pretestība, vto.a*

vairākos uzbrukumu pasīku»»

sekmes. So uzbrukumu UM ajļaP
labi nocietinātas boļševiku PO* dlwJ
ienaidnieks ataplest* tālāk ts aut**-

Ieslodzīto
atsvabināšana

Pikst. 9 pie V!enibWwm|
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politiskiem pārkāpumiem
svabmaSana. wl
dās Apgabala komisārs Fr Sek И
adjutanta E. Raucb pavadība b''!|
drošības policijas Daagavali' Z,Ķ
komandieris TabbertaatS шЯ
zeistaedortluehrer Oberstlentaiat уЯ

Uznusilot atsvabinātos, Lanļ», Л
šības policijas Daugavpils
mandleris T a bb cr t, stara eh.Д
«leslodzījumā pavadītais laiki
nāmā mora bija skolas laiki, ka J
katrs varēflU pārdomāt savn< - '
mc» un rast atziņa, ka lūsi tSSļ
ceļš Ir bffusl rūgta maldīšanās, Л
ram dodat» laiku viņa PardoeJa-IJ
katram dodam letpfija atgrlettt« J
kārtīgam pilsonim dzīvā. Bleü vka|l
ieslodzllumi Hkat ua tik 4аа4щД
Ilaelbas, kl vieglprātības. IцlакЛ
pavadītajā laiki Jās bflslst аздЛ
ka visa t| iekārta, kurai lai ЩШ
bezgala ļauna ua vlltfsa. Tent, uM
ar šo dienu, fOa vairs aeasat ЫщЯ
hat jūs varēsiet lat katrs sari ritiЛ
Ы an atrldät, kl Ikviena» иД
pilsonim pienākas- Ar sara strlaal
rīdiet labo gribu ua strādājiet атЛ
bo tl, lal loa būtu šis dienu

Pic tam drošības policijai keaa&l
ris leslodzītos atsvabināja а акЛ
Latgales apgabala ketnlslra riefU ļ

Apgabala komisārs atmbltiujel
sacīja: «Jūs šodien šeit eiat satūku, Л
ļums doto brīvību, lai jums doti IаЛ
lv atgrleztlea aavāa mijis. t%ttta|
pavadīti laika iodlao jums Ir skalai
skaista diena, an ša|a skalitili шЩ
Vadoņa dzlmlanaa dienā |vi tkjafl
atkal sava brīvība, Jūs esat tleUrjiffl
rfem, kam nevarēja aitlcitlea, Patii
tlea ot nopostīto Daugavpili. Taa»iB
vira darba, kam |0a esiet tielM Itļ
gad mēa iūa aicinām atgrieztlas gdpl
darbā un aavaa kļūdas labai Jēet|
savia mijās, atgriežaties uvai tfaaa|
tali pārliecībā, ka viss tai, kialbaS
ticējuši līdz šim, ka tai Ir giuil кевШ

ua nepareiza. Darbos tagad rfd»l,lt|
Jūt eaat, pierīdāt, ka Hit etat v&t M
H, kat Izpelnljušlte io tetlctbe, ki łmtt
šodien dāvi.

Savā laiki tri VāclJl bija ШгЛ
ievlltlek! noskaņotu. Janai Vldji pC

rīdījusi Uella boļševiku aptaaft*e|
vis! tie tagad Ir plrllecutājulles, kt Щ
pa celt lr bijis maldīgs. Vlciii rafl

nav komunistu, Ikviens Vieuts tofl

votala tagad aapraHt, kt risi» ШШ

kopija darba tiklab troati, ki №Ж

ел tikai uzticībā Vadonim rtr f* *■

maa. Vadonis Lr ИеШ Eiropai пШкЖ

Vini mv tiksi vicu tautai Vadīta. tS

Vadonis viaim Eiropai taatinu

Šodien Jūs vltl atkal esat

strādājošo laužu salmi. Esat oaafJgi a|
godīgi, bet sloat, kt Jfltu nikote *\

kāpuma todls almtkirt bargik ki №

llnljo. - Ar šo dltae lös atkal шлшЩ
vien kārtīgu darba ttrtdajoie dl*,

kopi*

Larvflaa drošības poli-*» ЬюягФ-

nodaļas komandiera aa LatnlM KP

bela komisāra runām sekoja ,ttvļļļjj
vienbalsīga pateicība par to, k* vij»
tagad dota lespēja aJiriett!* 9*Щ
daivā un veikt radoše darbt, Wj"ļ
slēgumi trisrelzlio Lai dzīva! tW-ļ
Llolvlcljas Vadonim, M

Skaidru un godīgu nostāju!
Lai nodrošinātu pastāvību un taisnīgu

ledzīvotāju apgādi, kopi pagājušā rav

dens mūsu zemē lestādes normēja pārti-

kas devas un realizēta stingru kārtību

ari cita svarīgāko ražojuma patēriņā. tt

kārtība bija vajadzīga, lai kara apstāk-

ļos dzīvodami un frontes apgādē pieda-

līdamies, mēs visi vienlīdzīgi uzņemtos

dzīves ierobežojumus un upurus, kuri
salīdzinot ar tiem/ ko uęs Ironie» nav

eekādi smagie. Pateicoties stiņgrai sa-

gājos kārtībai, ikviens ir drošs, ka vips

Taču atrodas, diemžēl, datu lau2Uf
kaa vai nu mčglna noteiktos ierobežojn-

mus apiet vai arī lūko vienkārši iedzīvo-

ties uz visas sabiedrības rēkta*, nodar-

bojoties ar slepena tirdzniecību vai spe-

kulāciju- к radusies pet ziiiājna laužu

grupa, kas ttaakaia. ka noteiktie ierobe-

žojumi uz viņiem nezīmējas un tie femē-
ftina visādu-s veidus, kā. tikt pie lieka
sviesta un galas к Jograma vai tat>

taciņas, šie neapzinīgie ļaudīs tad ari

v'taU zelta bedre spekulantiem. Kaut

ko pa tumsu sev ierāvuši,šie ļaudis vieš-
ņa par godīgajiem, kas nekauņās atzī-

ties, ka vipt Iztiek ar to, ko iegūst legāli
ccia uz kartiņām, vel prot atļaujām un

ka tiem derdzas slepeni un dārgi veikali

un mantas, kurām līdzi nāk ierāvēja vaj
*Tda smaka.

Taisni So neapzinīgo pilsoņu rīcība,

kurai uzraudzības lestādēm visgrūtāk

rzsefępt, — Jo tf balstās uz visādu pazl-

Sanos nn plašiem sakariem. — Ir tā, kas

visvairāk kaitē vispārībai- No laikrak-

stiem jau esam «formēti par to, cik ne-

saudzīgi sod! sagaida katru, kaa grauj
normālo apgādi. Laba tiesa spekulanta

un to pabalstītāJu ]aa saņēmuši nopelnī-

to mffefbu- Par apgādes graušanu so-

dītajiem nākotnē būs ierobežotas tiesī-

bas kā tirdznieciskajā darbībā, tl ari nz

matiem un cłtu atklātībai nozīmīgu no-

darboSanoa. Bet ir taču ļaudis*, kam

šodienas nopelna tiekas svarīgāka per

godu un atbildība nākotnes an tautaa

"г-еШ. Tiefe par vioiem Seit daudz

nenākas runāt. Jo maz bns tādu, kaa ar

Runāt gan адкад par tiem neapzinīga-

itam. kas vēl nav eajēguil ka tagadējā
kari aizmugure nav maaavarīgika par
fronti un ka iestāžu rīkojumu pitdtSana

ал iekošana izdotajiem priekšrakstiem
Hkpat stingri prasima art no civiliedzī-

votājiem. Ja reizi iestādes ir izšķiru-
šfia par tādām nn ne citādām pārtikas
devām, tad viņas to nav darfjuias uz la-
bu laimi, bet gan rūpēdamās, laJ tā, kas
ar devām noteikts, mums pietiktu ilgam
laikam un bez traucējumiem vai apgādes
sabrukuma mēs varētu aagaidīt galīgās
uzvaras rzefrrīšann, kuras brīdi neviens
vēl nevar pateikt Tas nozīmē, ka no-

teiktās kārtības uzturēšana lr kā visas

sabiedrības, tā ikviena atsevilka pīlsoņ*
interesēs an tas. kas to granj, nav cie-

nīgs būt par rodfяга* eabtodrTbae lo-
cekli

Kara saimniecība prasa upurus no

katra un nosaka vielem vlenidu mēr-
auklu. Ja valstij resp, tautai plgder tie-
sības kari lemt par savu pilsoņu dztvT-
bām visas tautae labi, tad vēl vairāk
tās zīmējas uz pilsoņu mantu, aoralotim
precēm un darbe, fto viedokli ļoti skaid-
ri deklarē retehsnrfrrtstr* GoebhrVs: «Vi-

sa* preces un pirtfkas МгекЦ karā pie-
der visai tantal Tipēc tie ftsadgla vien-

mērīgi un taisnīgi. Kgs pret Io princi-

pu grēko, taa kūti vispārība* apgādei.

Ko ražo semnieka, tas pieder visa! Ua»

taL Vloam augļotāja ao spekulants |l*

padzen no savas sētas.

Ko vaeu aeme un vācu taktums rada.
tas iet caur tirgotāja rokām. Virjš ir šo

preču uzticams sadalītājs. Vini sadala

tās taisnīgi, bet ar tłepeno tirdzniecību

pakļauj savf bargam sodam. Arī amat-

nieku pakalpojumiem lr sava taisnīga
cena. Tāpēc ir necienīgi un sodāmi

prasft ua pieņemt īpeias priekiroelba*.

Taisnīguma un netaisnīguma, likumī-

guma un nelikumīguma izjūta ir drošākā

garantija apmiermoJel aedalet. Vācu

namamāte no pārdevēja prasa un aagai-
da tikai to, kas tai pienākas Pārmāksi*
šana vai piekukuļošana nav viņas cienī-

ga un h* godinu

Slepeno ua mainas tirdzniecību, aug>
loianu. apekulāciju, aoan piraoHiauv nn

pārkāpšanu sodīs. SeviSki smagos gadī-

jumos draud nāves sods rm ipalumu код*
fasēšana,

Katra, vai tas ir ralotijg, tirgotājs

vgj pircējs, liek godu kflā par savu

-iriekszrmięu rfeību. Katra Pietiek ar to.
kas tam pienākas. Taa nezīmē kabat
kajgPA tu *agtt*ve* «щуде*

tła norādījumi fifll

mums- Lai ir lepns uz aevl ftvr J
rīkojas godīgi un pietiek ar to,, И-

pienākta! SeviSkl lepnas var Mt »

māta*, kas grib un prot

ki kara apstākli to pra*a, иве» -

savu čiepu un godīgumu, lelawroes

godīgi tirdzniecībā. Vigam »Ь» с»

gām noatāties pUkus vao«ļi«jg
nn tat jādara ar tādu rasu

fcft
sajātu. W te dara trigo «Я ■

froW kar tie jau lapelallulltl
*

ravlru eieon tm atzinība.

-i. rit

Saiā iaiķiroiajā bridu tjfl ■

liekam kilā P*r utvaru, nav<W *r

ties atpakaļ v» to. kā Mvott ci
fjj

niekots miera laikā, bet gan >

%

droli uz priekšu un |IW fa

vajadzīgs uzņemties vel Ue,!ļJ|fiii
rua. Tika! tam upurim būs sv

nette godīgi un vienlīdzīgi. » w

de, vitno on dara stipru tan«,

vtr tikai stiprais. Ikvienam tapej
zlnts, kg uzvara sfCPjas ne f.

«oe, bet art darbā « rfejM,
di tm dzfvo aizmugure SI äw-.»

ļjf

ka mura nostāju svarfgafl

tālumā, во kura mēs visi taču v«*-

tūcei mjiM р.
geJlgo uzvari. E.R.
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Gāzģenerātorus piebūvēs visiem traktoriem
Daugavpils apriņķa lauksaimniecības

mašmu iastruktors A, Grlnbergs no-

rada: Zemes sastrādāšanas darbu veik-

šanai Latgales apgabalam, līdzīgi citiem

apgabaliem, piešķirts lielāks daudzuma

arklu. Sajās dienās tieši Daugavpils no-

vadam no Rīs*as iesūtīts lielāks vairums
arklu. Arklus lauksaimnieki varēs *a-

tjemt uzrādot pagasta valdes apliecību.

Kurā arkla nepieciešamību būs apliecinā-
jis ari rajona agronoms Protams, katrā

gadījumā priekšroka dodama lielākām

saimniecībām, kam lielāka nepieciešamī-

ba iegādātas jaunus arklus-

Jau agrāk apriņķa vecākai* agronoms

pagasta valdēm piesūtīji* ziņa», cik pa-

gastam paredzēts pavisam arklu* b>

eniegt No šiem skaitļiem pagasta valdēm

ari jāvada izsniedzot apliecība* arklu

legādei. Pagastu valde* nedrīkst aiz-

mirst, ka daudz lielāka vajadzība pēc

arkliem būs rudenī, kāpēc nevajadzētu

pavasari apliecības izsniegt beg kārtīga
aprēķina un saimnieciskas pieredze*.

Pavasari pa lielākai daļai būtu Jāiztiek

ar veciem, saremontētiem arkliem.

Par lauksaimniecība* darba riku. se-

višķi arklu trūkumu, ir veltīgi sūdzētie*,

jo «Turības» noliktavas art logad ijwüia-

gandriz tikpat daudz arklu kā agrākos

gados Šogad gan daudz lielāka vērība

piegriezta divzirgu arkliem un tāpēc

vienzirga arklus varēs saņemt daudz

mazākā skaiti No divztrga arkliem mi-

nām! arki* ar prjakšlobltiki RK $ un

divlemešu rtmja arkli, kurus ieved no

Vācijas. Pāreja uz divztrga arkliem e>>-

tlek galvenokārt tāpēc, ka ar lem ar-

kliem darbu var veikt daudz ātrāk un

ražīgāk. Tuvākā laiki sagaidāma* art

arklu rezerves dala*. Tis vari* saņemt

visi tie lauksaimnieki, ka* attiecīgi* da-

ļas laiki pieprasīju!!. Tlpat cerams vis-

drīzākā laiki saņemt ar! plaujammašlnu

rezerves daļas. Galveni*, ejoši* dala*,

kā zāles ptaujammašīnu izkaptis, zobus,

pirkstus un berzes pllksnes, Izsūti* tieši

patērētāju biedrībām, kur tla var#s *a-

oemt visi tie lauksaimnieki, kas šīs da-

lās savlaicīgi pieprasījuši savi patērē-

tāju biedrībā. Retāk vajadzīgās dala* ll-

dā valdā patērētāju biedrībām nepiesūtīs,

bet vajadzības gadījumi tis Jiplepraea

patērētāju biedrībai Jeb art jlparūpējis
par ssremontēšgnu vietējās mgchenltkiz

darbnicis- Traktora arkli Jāpasūta
rajona «Turība*» nodali-

Paredzams, ka lauksaimnieki ieņems
ari zināmu skaitu sējammaālnu, zirga
grābekļu un kartupeļu racēju. Kulamma-
Šlnaa pAsūtāma» «Turībā». Daugavpfl*

apriņķis saņenu art 3—4 kartupeļu luti-
nāmā* kolonas, kura* galvenokārt būs

domātas attīstītākiem lopkopību raJo*
niere — Līvānu. Preiļu, Dagdas un Krās-

lavas.

Vispār lauksaimniekiem vairāk Jaean*

las iztikt ar Jan esojām maliņām, jo

jaunu mašīnu iagide tomēr būs apgrūti-

nāta.

Cik noskaidrot*, gāzģeneratoru* pie-

blīvē* visiem traktoriem, kuru īpašnieki
vien gāzģeneratora piebūvi vēlētie* Pa-

redzams, ka no lielākiem centriem, Dau-

gavpil*. Llapila* un Jelgav*s Rīgā riko-

tos speciālus gāzģeneratora pierīkotllu

kursus apmeklēs vietējie amatnieki uu

lauksaimniecības mašīnu instruktori. Pēc

šo kursu beigšanu attiecīgie amatnieki

tad ari uz viota* varēs veikt gāzģenera-

toru piebūvi. Cāzže-narātorus ievedl* no

Vācijas un tie būs izdevīgas koutrukcb

jas. Paredzams, ka gāzģeneratorus pie-
būvē* arī Pārvietojamiem iekšdedzes mo-

toriem. Ari motoriem gāzģeneratorus

piebūvē* ug vietas.

Paredzama, ka biiušo MTS seklu

šķirojamā» mašīnu, kā Triumfu*. Tri)*-

ru* un āboliņ* tīrāmā* mašīna* pārdo*
lauksaimniecība* biedrībām aovietoša-

nai mašīnu koplietošana* punktos, kur

to* pēc iespēja* varētu izmantot lielāks

lauksaimnieku skaits. No kādām MTS ftīs

mašīnu attiecīgām lauksaimniecība*

biedrībām pārdo*. vēl gellgi nav zināma,

bet to izšķir* drīzā laikā. ,

Var saņemt atlīdzību par

paņemtiem zirgiemun ratiem

Laukaaimniekiem. каш paņemti tir

nn rati vācu karaspēka vajadzībām а

kas vēj par tiem nav sanJmnU atlīdzīb

jāievēro sekolala-'

Paņemot zirgus ал ratos lguksalmni

Ист lesniedza apliecības dzelteni

baltā krāsā. Ar baltās krāsas apliecībā
naudn par paņemtiem zirgiem tm retie

var saņēmi tieši Latvija» banki- Dzel-

tenās krāsas apliecību īpašniekiem at

dilbu vēl pagaidām nemāksi.

Balto apliecību īpašniekiem ваш

piesūta arī pa pastu. Ja tie Latvij

bankas Daugavpils nodaļai iesūta seko-

tas kvitēs:

, Naudas saņēmēja vārds, uzvārd

DU adrese.

Kvits par RM«,•.-..» (sumg re

atlma cipariem). Saņēmu no Latvijas

bankas Tautas nodaļas par vica к

raspekam piegādātām mantām p

. Austrumu apgabala karaspēka pavē

niekā pieņemšanas komisijas 194].

«..-..» (mēneša nosaukums jiraksta

burtiem). Kvīts lesniegta 2 eksemplā-

ros, kas skaitāmi ki viens.

1942. g- «....» (datums)

Daugavpili

Paraksts.

Kvīts sūtāma 2 eksemplāros lerakstī-

ti vēstulē, uzrādot pasu nodalu* ua ku-

ru nauda izsūtāma,

Pagastu vecikiem Pret parakstu И-

aavāc lauksaimniekiem izsniegtā* dzelte-

nās apliecības un jāiesūta Daugavpils

apriņķa vecākam- Kur un kā saņemama

nauda, to ziņos vēlāk.

Latgales zirgaudzētājiem ieteicams izdevums

ma gad* grāmata 1940. un 1941. gadam.
Parasti agrlkoa gedog te izdevumi maz

ko sniedza rikšotāju zirgu audzētājiem.

Jo lielāki vērība biia veltīta konkursa

sirgu apskatam- fcoreia taa ir cilidi

Pāri par 160 lappušu biegali gada grā-

matā atrodami alki dati par tītiem rik-

lotijiem, ka* startējuši Rīga* hipodro-

mi, ki ari pārskati par Latvijas rikšo-

tāju labākiem sasniegumiem vispār. Lat-

gales zirgaudzētlju* var loti Interesēt

pārskata par vais!** Irtelu visiem pēc-

tečiem, ka* nerīdījuši kilometra ātrumu

labāku par 1,4 0,0, Te tieši redzam, ka

g1rakāta sarauta ir Latgali iecienītā-

kiem valalaa Irgeliem. Vlavalrlk lidu

pēcteču ir «Baron Watt*». «■ 21, tad *c

ko «Drauig*enger» ar 31. tālāk «Carol»,

«Axworthy I», «San Walker». «Ausek-

li*» te etti No ii aarakata redzam, ka

ua tikai no Irgemim ievestie vaislas ēr-

aell devuii lādu* pēcteču*, bet arī pie

muma Izaudzētie Sevišķi ta pitmintmi

pazīstamie vaislas ērzeli, kā «Fazāni»,

«Karage*»», «Oiers». «Oriols». «Vaska»

un citi. Bez iau atzīmētiem pārskatiem

katra Latgales airgaudzētJjs ątradls šai

iedevumā vēl jo daudzas alku lipt* nar

Riga* hipodroma dzīvi un tur startējušo

rikšotām panākumiem.

Sevišķa Latgales zirgaudzētlju uzma-

nība jāpievērš gada grāmatas pieliku-

mam —r 66 mūsu labāko rikšotāju cilts-

raksti nekad Vil nevieni Izdevumi nav

parīdījuši**. Tie ievilki noderīgi L*t-

g*l*s zirgaudsitliiem tieši tagad, kad

*ik*s lecinišana* sezona- Gada grāma-

ta* vienīgais trūkums >r plašāku teorē-

tisku rakstu trūkums, bet to domi no-

vērst nākeštjl Rīgas Mpēglrsmi irdtva*

mā — Rīgas hipodroma № gadu pār*k*-

tā. Grāmatu Latgales zemnieki var Iz-

rakstīt, lesūtot Rīgas hipodromam RM 6

pēc adreses: Riga* hipodromam. Tomso-

na lelā 30, Rīgā.

Rēzeknes apriņķī nokārtos zirgu sadali

Pēdēji laikā Rēzeknes apripkī vairf-

kicm lauksaimniekiem karaspēka vaja-

dz bām vajadzēja nodot savus darba zir-

gus. Tā iestājās stāvoklis, ka vairākās

sairruilecfMs ar ievērojamu zemes platī-

bu nav rrtviena darba zirga. Tāpēc arī

Rēzeknes aprirjķn vecākais ar Apgabala

komisāra piekrišanu stājies pie IT Jau-

tājuma nokārtošanas. Darba zirgus vie-

apgādās tām saimniecībām, no ku-

rām aizgājuši brīvprātīgie un darba

zirgi nodoti karaspēkam- Tāpat zir-

gus apgādās lielākajām- saimniecībām,

kurām zirgu nav.Mazākām saimniecībām

Üb Jlialidza« pašām, viena otrai dodot

zirgu iietoĻ.Par zirga lietošaau Jāmaksā

•Ш 3 dieni Lai sazādālu vajadzīgo zir-

gu skaita. saimniecībām, kurām ir 2 zirgi

un aramzemes platība mazāka par 8 ha.

viens zirgs būs jāpārdod. Lielākām saim-

niecībām uz katriem Ш ha aramzemi

platības drīkst Mt tikai viens zirgs. Pā-

rējie zirgi pārdodami bezzirgu saimnie-

cībām- Zirgu pārdošanu un pirkšanu kār-

tos pagastu valdes. Tās noteiks arī pār-

došanas cenas, kas svārstīsies no RM

400 — 1100- Lauksaimniekiem, kam zir

g! bfitn vajadzīgi, jārefeistrējas savā pa-

gasta valdā. Tāpat jāreģistrējas art zir-

ga pārdevējiem. Darba zirgu IzlTdgini-

šanu pagastos veiks līdz 28- aprīlim, lai

apriņķi visi zemkopji zemi varēto la kā

apstrādāt $1 Zirgu izlīdzināšana Jāsa-

prot ikvienam Uukeamimekam kt nepie-

ciešama an vienigä izeja musu saimnie-

ciskā stipruma nodrošināšanai.

JĀNODOD NEMIECĒTĀS KAŽOKĀDAS
Ar Austrumu apgabala valsts komisā-

ra rīkoiumn visāda veida nemiecĒtāe ka-

un nododamas Ādu un vilnas centrāles

savākšanas punktos. Tirdzniecība ar ne-

miecEtām kažokādām aizliegta,

Kur kažokādu nodošana nebūtu ie-

spējama, Adu un vilnas centrāles galve-

nam birojam Rigā jāiesūta rakstisks pie-

teikums. Birojs savukārt rūpēsies par
kažokādu savākšanu un nogādāšanu sa-

vākšanas Werls. Kazoklde maksimālā:

cenas publicēta* «Rīkojuma VēgtajejK

Dravnieku pienākumi
Utfitti apgabala biškopības .pect-

allste »fr. A, Dient mūsu lldzatrldnie-

kam izteicis;

— Sali* dienas, turpinot prtekfląsflu-

mus atteviiķo* afronomHko* «Jonos,

apmeklēju Preiļu* nn Krlilivu. Biškopju

sanlkame* nebiji plaša», Preiļos aHnā-

tt tikai trfa — Preiļu, Vārkava* un Aiz-

kalnes pagasti, bet Krāslavā — Krāna

vas, Indra*, Skaistas un Izvaltas pagū-

ti &ft biškopju sanāksme* galvenā kār-

ti bilt veltītas pagastu dravnieku un

bSkopJu eekeiiu vadftlju apmācībai. le-

vtrojot dīktos Iguku ceļus un vieplrijis

grtjtibas, sanāksme* bija apmeklētas vi-

dali. Pagastu dravnieki ne katrreiz iz-

pilda savus pienākumus. Tā pēdfjā laikā

noturētajās s«nlksmēs pabija leradušies

Indra* ua Skaistas pagasta dravnieki. JU

altbildlnāties ar grūtiem ceļa apstāk-

ļiem varltu atsevišķi biškopi!, tad ne-

kādi tipi līda veida sanāksmes ne-

drīkst izpalikt pagastu dravnieku

Pagastu dravnieku uzdevumi Ir vi-

sa! plaši. Vispirms tiem piekrīt pagastu

biškopju Padomāšana. Bez tam pagastu

dravniekiem jānotur priekšlasījumi

zemnieku sanāksmi* un agronomu rīko-

tās zemnieku dienās, vasarā jāi*ved

praktiski demonstrējumi dravās, kur

jāpieaicina apkārtnes biškopji, lai tie mā-

cīto* praktisko darbu veikšanu- Pagasta

dravniekam liu*klau*a biškopju aicinā-

jumi un vīnam vai vlpa palīgam Jiapmek-

li atsevišķa* dravas un jāveic bišu ap-

kopšanas darbi. Par darba var pemt at-

līdzība, rēķinot par darba stundām. At-

līdzība galīgi vil nav noteikta, bat pa-

redzams, ka taksi izsludinās visi drfeu*

mi. Bez šiem pienākumiem pagastu

dravniekam jāsarīko ek*kar*Uaa, ap-

meklējot sava vai kaimiņu pagasta labā-

ki* dravas, lai dravnieki, redzēdami

dzīvu piemēru, rastu ierosmi uzlaboju-

miem savis dravās.

Par veikto darbu Pagasta dravniekiem

mēneša beigās jipazlno rajona agrono-

mam, uzrīdot, cik dravas apmeklētas.

cłk vietās veikti praktiski darbi, notu- t

reti priekšlasījumi, ekskursijas u. c. Bet i
tam pagasta dravnieka pienākumos ;e- !
tilpāt raudzīties, Uti pagasti sebūtu ne-

apkoptu dravu un neizplatīto* S.šu *tv

mība*. Gad-jumā. ja pagasti lr biškopi:,
kas savu dravu apkopšanai nepieejat

vērihu, pagasta, dravniekam ir tie*»b*« i

aizrādīt, vajadzības gadījumā par nolal- i
digo biškopi zipojoi rajona agronomam i
vai apgabala speciāliste:-

Pavadītā ziema büa visai gara un

barga, Sitae ziemošani iegāja jau oki"b~

ra mēnesi. Pieturoties salam, bišu sai-

mes, kas iegāja ziemošana ar nepietie-

kamiem barības krājumiem, biškopju ne*

uzmanības dēl aizgājušas bojā. Bišu

saimju Iznīkšana gan nav netikusi ka-

tastrofālos apmēros, tomēr saime» giiu-

las bojā diezgan lieli skaitā. Bišu l*nīk-

lanā vainojami paši biškopji» nepilnīgi ,

ieziemojot bites- Biškopji rāmīšus atstā-

juši telpas vidū ar maziem barības krā

jumiem, mazākiem kā 1,5 kg rāmīti- Šā-
dā gadījumā bites, savilkuši» kamoli,

paliek tur, kur rudenf apmetušās. Ja rā-

mīšos barības par maz, bišu kamoU ре-

var Izplesties aukstuma dl| un t*dl vei-

di pārcelties us blakus rlmītt bite* tur-

pat nonīkst badi,

Patrelf norit ęukura Izanleg**na hlšu

saimju ēdināšanai. Izdarot aptauju pie

labiem, prąktiskiem biškopjiem, noskaid-

rojis, ka cukura norma bišu ēdināšanai

— ! kg saimei ir pilnīgi pietiekama, jo

visim saimēm barība nav j*paol?dma.
Cukuru jan izsniedz visas patērētāju

biedrībaa, un to var saņemt viel blškop-

Ķ kas savlaicīgi reģistrējušies. Reģis-

trācijas termini izbeidzis 5. ар-Ul Tiem.

kas šo terminu nokavējuši, nav nekādu

izredžu cukura saņemšanai. Cukuru va-

rēs saņemt vienīgi vēl caur pagasta biš-

kopības sekciju, bet t'em pa «rastam, kur

pie lauksaimniecības biedrībām biškopī-

bas sekcijas nav nodibinātas, nav nekl-

du iespēju cukuru saņemt
Biškopība» ptederum,' pieprasāmi caur

biškopības seklām. Jau tapad paeastu

dravniekiem vai biškopības sekcļtām ii *

milk veiadzigo piederuma reftistrāaj

Sarak»H vajadzīgiem biškopības piede-

rumiem Jāiesūta apgabala spec
;āHsti

Daugavpilī Mikstīgls šūnaa brīvi tlrg I

nepārdod, bet tā* tauemamas apma-'m t

pret vecim šūnām vai vasku- Mākslīgu

ļfinas bag apma''Q"a virCs iegādāties v'u ■

Rlgl biškopji — ielicēji, kas salmi legi -

dējušies pagāiušl gadā. šūnu 'egāde vg

ris notikt caur biškopības sekciju.

Patreiz not ik aal bfšu lgjid>šana. Pl •

ItopJlem saulainās un mierīgās dienā!,

kad temperatūra anl aev gem + 14е С

iivetc aaimes pirmā pavasara ap<kate

Apskati jlkooatatl saimes ativetam. cl

daudz barības, vai saimei ir mite. Jāap-

skata arī šūnas un vecis, sapelējuši

jāizvāc Tajā pat reizē jiiatira taloa. sa-

kasot sienas, grīdu, netīro* rāmīšus,

un etrops Jlrzmazgi- Ja sarma lies

birums* un tā lielā mērā samazinā

jusiae. telpa jāsašaurina, labi iisasedz.

jāsašaurina skrēja, lai stropi panāktu

lielāku siltumu un novērstu laapfšanos.

Ja apskatē konstatētu, ka barības pa

maz» tad tl jāpapildina ar gizvikotu šfl

nu medu. leliekot to ligzdā vgl bites ēdi

not ar biezāka sastāva cukura sīrupu

Salmas attīstībai pavasarī stropi vaļa

dzīgi ē—% kg medus, un saimei iibO

netraucētai un silti nosegtai

Nodibināta Daugavpils apsardzības rota

S6 o, Poto&istandonfuehrer Котдаал-

deur Oberstleutnant V ог % pie Daugav»

pils apsardzību dienesta (prefektūra*;

nodibinājis ataavtfku vienība — Dauguv-

pfle apeardzfba* rota- Rotu pienAkumos

ietilpāt urdzu dienest* un citi sevišķi

uzdevumi Apsardzība* rotai telpas ie-

kārtotas Rlf*« ioiļ 4i, kur atradīsies ai

rota* koneeleia. Par rotu priekšnieku

Oberstleutnant Vogt iecēli* Daugavpili

apsardzības dienesta sevišķu uzdevumu

virsnieku K. Burgeli. neatbrīvojot ao

uvišķu ugdevumu virsnieka pienāku-

miem- Par rotu priekšnieka paHgiem ie-

celti līdzšinējais apsardzības dienesta

uzrauga leitnants H Rūje un līdzšinējai*

Daugavpils pilsētas cenu pārraudzību

priekSnieke leitnant* J. Muižniek*.

KASJĀIEVĒROPARAPGĀDES

GRĀMATIŅĀM
Tird-niecība» departament* norada:

saskani ar noteikumiem par apgādes

grāmatiņām, dzīvas vieta» maiņa» ra-

dījumā apgādes grāmatiņu īpašniekiem

llflse vietē'ai pašvaldībai par Jauno dzī-

ves vietu. Par grāmatiņā Izdarītiem gro-

zījumiem jāpaziņo tai patvaldībai, kas

grāmatiņa" atzīmēta kā grāmatiņas īpaš-

nieka pēdējā dzīves vieta. Pašvaldības

zlņoļumo» par dzīva» vietas maiņām

bieži vien neuzrāda iedzīvotāju leprlek»

šējo adresi, ka» rada grfltfba» reģistrā-

cijas kartiņas atrešanl. Pieafltot pazlņo-

jumus par dzīva» viatas maiņām, Jāua-

ded ar! apgāda» grāmatiņa» īpašnieka

līdzšinējā dzīves vier».

TEKSTILPREČUPIEPRASĪJUMI
IESNIEDZAMIPAGASTU

PAŠVALDĪBĀM
Ar iisituano tīfa apkarošanai .īLglrto-

tās sprostMntja» atcelšaoo Daugavpils
apriņķa priekšnieka kancelei! Ik dienas

ierodas daudzi lauku iedzīvotāji —
tek-

stilpreču pieprasītāji Apriņķa vecākais

norāda, ka izņemot kāzu oo dz mša-m

gadījumus, tekstilpreču Iegādes atļaa]a>

apriņķa kancelejā neizsniedz. Tekstilpre-

ču pieprasījumi lauka iedzīvotājiem jā*

iesniedz savu pagasta valdēm Pagasta

valdes savukārt plenrasliumoe nosūtīs

iprrcka vecākam. Pēc pieprasījumi;

šķirošanas tekstilpreču iegādes atļaujai

nosūtīs pagastu valdēm izdalisonal pēc

piederības,

TRAUCĒJUMIŪDENSPIEGĀDĒ

Daugavpils pilsētas vaJde* iMsēmuoui

nodala »orāda, ka ledus iešanai dēl Daa»

tavas Wcni kļuvis loti netīrs ua

nereti aizsērē ūdensvada sūkni Tas га<Ц

traucējumus Odens piegādā- Pag.vaä.n.

ar fldcni ieapēJams apgādāt vienīgi dzels»,

eeta iestādes u pilsētas zemākās dalāt,

kurpretī namu etrajos stāvos ūdensp.av

gāde nav iespējama Sie traucējumi uga.

apmēram 1 nedēlu.

DAUGAVPILS APRIŅĶIM IECELTS

OTRS DĀRZKOPĪBAS INSTRUKTORS

levērojot, ka dārzkopības nozarei

valtl arvien lielāku včrlbu. Daugavpils

apriokl iecelts otrs dārzkopība* uistruk»

ton. Saiā amatā izraudzīts dārzkopības

*peciālists Pēteris Kalējs. Jauniecel»

tai* dārzkopība* instruktors, tāpat kā

pirmak apriņķa dārzkopības Instruktora

S. Puttn*. runājams Daugavpils agrono-

mlskā biroji.

PĀRTIKAS DEVAS

Pārtikas nodrošināšanas departamenta

paziņo, ka ar generilkemisāra rikojumo

noteiktās pārtikas deva» Latvija» pilsētā»

oo JO.—36. aprīlim izsniedzamas uz se-

kojošiem kuponiem, šādā kārtībā: gala

oo gala» Izstrādājumi uz rogā. violeto un

smilšu krāsa* galu un sviesta kart-: lä.

gala» kup. 250 gr. dzeltenā» krāsas —

125 gr; maize ua rozā, violeto oa smilšu

krāsas mal**» kart 16. kup. LI kg. uz

dzeltenā» — №0 gr. malz» vai milti ох

ro»ā, violeto uo smilšu krāsa» maizes

kart- 34. kop. 500 gr maizes vai 380 gr

kviešu miltu, uz dzeltenās krāsas — 250

gr maltas vai 190 gr kviešu miltu; malu

vai kaltas oa roal. violeto un smilšu

krāsas maize» kart. 20. kup. 100 gr mat-

zea vai 3 kflkas. vai 7ā gr biskvītu, kēk-

sa vai eltu cepumu. Sviests oz rozā. vio-

leto un smflšo krātai galas un sviesta

kart 9. sviesta kup- 180 gr. uz dzeltenas

krlsaa — 90 gr. Uz rozi. violeto «a

tmllša kriaas gala» oa sviesta kart

sviest» saņemšanai plrzīmogotiem Ыа»

kuponiem, kas izsludināti nar derīgiem

gala» saņemšanai. 250 gr galas vietā iz-

sniedzami 180 gr sviesta, bet oz pārzl-

mogotiem dzeltenie krāsas kart. galas

кор. — 90 gr sviesta. Ola» uz rozi, vio-

letās on smilšu krāsa» galas on sviesta

kart 18. galas kup, — 1 ola. atkarībā oo

vietējiem krājumiem. Iepriekšējās nedi-

lts kuponi derīgi Mdz 19. aprīlim.

No JOl apr. līdi 17.maliam uz rozā.

violeti» on »milšu krāsas Dārt kari. PIO

kop, lisniadaami 800 gr putraimu, mar

кагове, aura pārelo vai mannā, us dzel-

tenās krlsaa — 800 gr. Izsniedzot mannā

oo auza pirsla*. veikaliem vispirms Jl*

apmierina to patērētāju prasības, ka»

itpirleai oa rozā krāsas kartītēm. T'_<nJ

pakā laiki oa rozi, violetā» un «rmliu

krāsas pirt kart P9 kup. izsniedzami

200 gr siera, uz dzeltenās krāsas — 100

gr- Pārtikas kartīšu Iepriekšējie kuponi

derīgi līdz J9. apr.

No 20. apr. līda 3. maijam uz rozi.

violeto an smilšu krāsas pārt kari. РИ

kup- Izaniedzami 250 gr biezpiena, uz

dzeltenās krlsas — 125 gr. Uz P8 kupo-

nu biezpiena Rīgā var fzsniegt vēl līda

26. apr. Veikaliem vispirms Jāapmierina

to patērētāju Pieprasījumi, kas hiezpie»

nu iegādājas oz P8 kup. Veikaliem jāno-

rēķinās ar saviem piegādātājiem par iz-

sniegtām pārtikas precēm ne vēlāk W 3
dteira talki pēc корова derīguma izbeig-

šanās-

Radiofona raidījumu programa

(Riga«, Madonas, Kuldīgas un Liepājas

raiditillK

Trešdien, 22. aprīli-

Pl, 5—6.15 '-m raidījums vāca kāravi»

riein, 6.15 — rīta vingrošana, 6-30 —•

mūzika, 6.45 — zipas latviešu valodā,

7 — aipas vica valodā, rita koncerta.

8 ~ rita mūzika, •
— zinas vico valodā.

910—1130 — raidījumu pārtraukums,

11,30 — Darbam un mijai — (priekšlasī-

jums, sarunas, mūzika), 12.15 — zipas

latviešu valodi. 12J0 «- zipas np polī-

tskl stāvokļa apskats vica velods.

12.45 — pusdienas mūzika.—КтапаеГа

Rambour'a kanella nn skapu platas. M

— zinas vicu valodi, 14-11 im Kad Jaut-

ras melodijas ar anekdotiem kopi vijas.

15 — Virspavēln, ziņojuma lina aikirt.

un īsas ainas karaspēkam pierakstīšana.

15.30 — mākalas raidspogulis. U —

pēcpusdienas mūzika I — Latvijas drošī-

bas apgabala plītēju orķestris Friedrich*

Tdegant'a vidldi, 16.41 — zipas latvie-
šu valodā, IT.15 — pēcpusdienas muzi-

ķa ff — Paula Brīvkalae (soprina) aa

salona orVestrts Vernera Taubes vadībā,
18 — aktullitltea. IUO « Iznira ka-

reivju stunda, 19 — priekšlasījums.: Mū-

sa flote, 1P.15 — taptlaka mūzika, pūtē-

ju orkestrni Oļģerta Krerimatja vadībā

un skaņu uzpēmunrl, 20 — zīsta vica

valodi. 2013—?: — mclodUa osa ritms,

raiba kabaret* afcas* Г
l
"**! U fliU aa

zlaas latvieša valodā, 22 — zinas vācu

valodā, nākošās dienas programa ua

sporta zioas, 22.20 — Job. Brahms. Kon»

certa vilolel d-dflrl. op. 77. Prof. Kah»

lemkampf's an Berlines Filharmonikl Dr.

Schmldt'a • Isserstedts vadībā (skanu

uzņēmumi, 23 — mūzika laika kavēklim,.

M — slsa* vāca valodā an 0.15
-r no-

slēgums-

.r»AUOAVA? VFSTVFT*»
Otrdten, 2T. aprīTf. 1042. jr. 3

APTUMŠOŠANAS NOTEIKUM!

во IV-r3f> aprflim JUeviro tu> pikst«

20.05—-4»Jd.

18. aprīli nozaudētas

APZELTĪTAS BRILLES

Cod atradēja pret pateicību algu Ifidza

nodot veęmltei Čecbovics, Daugavpili
К- Skrtodas 32-£

,c ОЧКИ.
Чести, яаходчикл просят *а воанагражар»
ннв слать акушерке Чехоамч, Даугавлиле»
К. Скркалас ул. 3?—?.

PtRaT VA! ĪRI

bērnu sporta ratiņus
Pied. DauravPtīL Vadoga feil 6. dz. 3.

tolos PĪRKT

bJmv sperta ratrena- Pieajfvtt fc«, X«tt

лак 4Jtttä».



Kā boļševiki dzimi kaujas ugunīs

sievietes un bērnus
'

l L. — Uzmanīgi mūsu kaujas vienī-

ba dodas uz priekšu. Sasalušais sniegs

gurkst mums zem kājām un kamami slie-

ces lauž celu pieputinātajās meža stigās.

Vienā no priekšējām kamanām brauc arī

mūsu pulkvedis. VipŠ ir tas, kas vada

mūsu cīņas šai frontes sektorā — bez-

galīgajos mežos un staignājos, uz dien-

vidiem no llmena ezera. Pulkveža die-

nesta pakāpes zīmotnes tagad nav re-

dzamas, jo arī vipš. tāpat kā visi pārē-

jie cīnītāji, ir tērpies baltajā sniega mē-

teli ar dziļi pār ausīm pārvilkto kapuci.

Kas drošsirdīgo pulkvedi nepazīst, tas

arī nezina, ka baltais sniega mētelis

slēpj sevī Bruņinieka krusta īpašnieku.

Kaut gan ir jau aprīļa mēnesis, šeit.

frontes ziemeļu daļā. vēl nav manāma

ne mazākā pazīme, ka pavasaris būtu

lauzis ziemas stindzinošo vara. Vēl jo-

projām ziemeļu dumbrājos plosās snie-

ga vētras un puteni, griezdami gaisā

pulverim līdzīgā sniega virpuļus. Labi,

ja pāris metru attālumā var kautko sa-

skaut. Redzamība ir loti apgrūtināta. Šā-

dā laikā, vai lai stiprais sals stindzina

locekļus, vai arī putenis kapā seju kā

ar pātagām, musu pulkvedis, nebēdājot

Dar slikto laiku, ik dienas apmeklē savas

uz priekšu izvirzītās kaujas vienības-

Viņš vienmēr grib būt kopu ar saviem

karavīriem. Pulkvedis it ka negrib uz-

ticēties telefoniem un radio ziņojumiem.

Viuš katru dienu visu grib pārliecināties

pats savām acīm, ik dienas mērojot ka-

manās gandrīz trīsdesmit kilometrus,

piecpadsmit no tiem lidz priekšējām vie-

nibām un piecpadsmit atpakaļ līdz aiz-

mugures štābam- Šai rajonā frontei nav

noteiktas līnijas. Daži no ciemiem ir ie-

naidnieka, pārējie atkal mūsu rokās. Pa

Starpām ir ari vairāki nodedzināti ciemi

un sādžas, k.rs atrodas nevienam nepie-

derošā zemē Tādas ir cīņas ziemeļos!

todien ir jāieņem ckams R, kas at-

rodas nevienam nepiederošā zemē. Cie-

mam ir jākrīt, jo no mūsn cīņas panāku-

ma atkarājas kādas mūsu rotas liktenis.

Minēto rotu šai ciema tuvmnā bija ielen-

kuši lielāki boļševiku spēku Ari šoreiz

mūsu vidū ir varonīgais pulkvedis, kas

līdz šim ir ņēmis dalību gandrīz visos

lielākos uzbrukumos.

Mūsu starpā ir arī slēpotāju vienība.

Tā pašreiz atrodas mums nedaudz priek-

šā. Karaviru platie sniega mēteli plīvo

stiprajā vējā. kas pamazām arvien vairāk

nn vairāk pieņemas. Bet balto mēteļu

krasa labi saplūst kopā ar plašajiem snie-

ga klātajiem laukiem. Nepamanīti esam

Piezagušies boļševiku rokās esošajam

ciemam- Tad sāk rībēt pirmie šāvieni-

Bet p?r vēhi ienaidnieks mūs ir pamanī-

jis. Pēc īsas cīņas ciems lr mūsu rokās.

Mūsu nodoms izdevies. Bet tagad vēl

nāks tikai visgrūtākais. legūtais Ir jāpi-

tur! Visu pēcpusdienu esam gandrīz ne-

pārtrauktā kaujas saskarsmē ar ienaid-

nieku. Boļševiku neatlaidīgie izlūku gā-

jieni nevēsta nekā laba. Skaidrs, ka viou

nodoms ir atgūt zaudēto sādžu. Un pa-

tiešām, otrā ritā ienaidnieks ap mūsu

ciemu ir savilcis lielas un spēcigas kau-

jas vienības.

Jau agrā rīta stundā tuvojas biezs

uzbrucēju vilnis. Bet mūsu viri jan ra-

duši nogaidīt īsto bridi. Kad boļševiku

ķēdes jau pienākušas krietni tuvāk, mū-

su automātiskie ieroči atklāj savu uguni-

Stobri spļauj uguns strūklas uz visām

pusēm. Uzbrucēju rindas plok drausmīgā

ātrumā- Neviens no boļševikiem nav ti-

cis mums tuvāk par rokas granātas svie-

diena attālumu- Apkārt ciemam gul kri-

tušo kaudzes. Pirmais uzhmkums tā tad

sekmīgi atvairīts. Bet vai šis būs vienī-

gais? Bet pagaidām ir atkal miers vis-

maz līdz pēcpusdienai Tad sargi atkal

ziņo jaunu uzbrukumu. Bet kas tad tas?

Mūsu pozicijām pretim dodas vesels

bars sieviešu. Dažām uz rokām redzami

mazi bērni, citām atkal bērni pie rokas.

Paceltām rokām tās tuvojas ciemam. It

kā gribētu pie vācu karavīriem meklēt

glābiņu un aizsardzību. Boļševiku ko-

mandieri ir izdomājuši velnišķīgi nežēlī-

gu uzbrukuma plānu. Aiz šī dzīvā vairo-

ga ienaidnieks grib sargāt savu ādul Vai

tiešām mūsu nojauta piepildīsies? Ne-

saprašanā mēs uzlūkojam viens otru. Un

tiešām, šai acumirklī no krūmiem izlec

arī paši boļševiki, kas nrknl šaudami un

aiz sievietēm un bērniem slēpdamies tu-

vojas mūsu pozicijām. Pār mūsu galvām

svilpo lodes.

Ar šādu necilvēcību mūsu karavīri

nebija rēķinājušies. Viņi bija domājuši,

ka nelaimīgās sievietes devās pie mums,

lai paglābtos no boļševiku terora-

Mūsu stobri atkal sāka runāt. Stā-

voklis bija tiešām а-pdranolēts. Se vairs

nevarēja rēķināties ar kautkādu žēlastī-

bu, Mūsu ieroči atkal sēja nāvi boļševi-

ku rindās...

Ari šoreiz tikai retais sasniedza mū-

su pozīcijas. Pārējā?, līdz ar visām sie-

vietēm palika guļam klajumā visapkārt

ciemam. Bet pēc kaujas mūs sagaidīja

kāds vēl lielāks pārsteigums. Tuvāk ap-

skatot dažus saņemtos gjstekpus, kā arī

kritušos boļševikus, redzējām, ka liela

dala no tiem bija vēl bērai. Cīņā bija

ņēmuši dalību sešpadsmit, piecpadsmit,

un- pat četrpadsmit gadus veci zēni. Iz-

prašņājot sagūstītos atklājās, ka tikai

pusstundu pirms uzbrukuma viņi bija ti-

kuši apmācīti kā rīkoties ar šauteni- Zē-

nu stāsti likās pavisam neticami. Bet tā

tas tomēr bija- Sarkanā «armija» nešķi-

roja savus karotājus. Boļševiku koman-

dieriem bija viss vienalga, ko tie sūta

pretim ienaidnieka ugunij. Kā tas bija

zināms no līdzīgiem gadījumiem, tad

ari citos frontes sektoros vācu ugunis

sūtīti ne tikai mazi zēni. bet pat vairāk

kā sešdesmit gadus veci sirmgalvji. Šie

karotāji netika apgādāti pat ar visnepie-

ciešamāko. Tie gāja tinas bez formas

tērpiem, sniega mēteļiem un pat bez ie-

ročiem Tie viņiem bija Jāiegūst vai nu

no kritušajiem biedriem, vai ari no ie-

naidnieka.

Tāda ir Stalina «ziemas ofensīvas» īs-

tā un patiesa sejai Tūkstošiem un atkal

tūkstošiem šādu karotām tiek visnecil-

vēciskā kārtā raidīti tiešā nāvē. Arvien

jauni kritušo tūkstoši gul vācu pozīciju

priekšā. Šī asiņu balss paceļas pret de-

besīm, apsūdzot ne tikai pašu Staļinu,

bet arī viņa draugus un sabiedrotos Lon-

donā un Vašingtonā.

Kara ziņotājs Kurt's Mauch's.

Žīdu jautājums
Nacionālsociālisma mācība par rasi,

kas praktiski parādās kā prasība pēc ra-

ses tīrības, nebalstās uz prinorpa par

rašu dažādu vērtību, bet gan uz pašu

rāšu dažādības principa. Nacionālsociā-

lisms atzīst, ka pati daba visu cilvēku

dzrmumn ir sadalījusi pa rasēm uti ka

kairas tautas kopējais sniegums oilvēces

kuttūrā'lo vērtību pūrā ir atkarīgs no rā-

šos tīrības. Tā vācu tautas Vadonis savā

grāmatā «Mana cīna» ir teicis, ka visas

pagātnes lielās kultūras ir gājušas bojā

tikai tāpēc, ka pirmatnējā radītāja rase

izmira asins saindēšanās dē|.
Žīdu Jautājums rases Jautājumu kom-

pleksā iepem īpatnēju vietu. Tas balstās

ne tikai trz žīda dažādību iepretim ci-

tām tautām, bet arī uz žīdu citādu vēr-

tību reap. nevērtību

Āriešu tautām, vismaz lielākai daļai

no tām, vienīgā rases problēma ir žīdu

jautājums, jo citu rāšu piederīgie sava

neievērojamā skaita, īpatnējā rakstura

un citu apstākļu dēl nesagādā āriešu tau-

tām nekādas grūtības tagadnē un bries-

mas nākotnē.

Zīdi sastāda rasu sajaukumu, ko ta-

gadējā sastāvā apzīmē par «žīdu rasi»-

Šī rase ir izveidojusies no Mazāzijas un

Orienta rāšu elementiem, saņemdama

stipra negroidu piemaisījumu. Šie ra-

siskie elementi gadu simteņus iigā ra-

siskā un reliģiskā noslēgtībā tr izveido-

juši īpatnēju ar sevišķām īpašībām rak-

sturīgu cilvēku tipu, kas atstāj sevišķas

rases iespaidu (sekundāra rase).

Bez īpatnējām fiziskām īpatnībām,

žīdus jo sevišķi raksturo garigo īpašību

krasa atšķirība no āriešu tautām. Gadu

simteņus ilgajā veidošanās gaitā, dzīvo-

dami izkaisīti starp svešām tautām, sa-

vu reliģisko mācību audzināti un vadīti,

žīdi ir izveidojuši līdz pilnībai tādas sa-

va rakstura īpašības, kas viņiem nodro-

šināja iespēju dzīvot starp citām tautām

un uz šo tauru rēķina. Šādu rakstura

īpašību attīstību veicināja arī žīdu reli-

ģiskās un politiskās mācības par žīdu

vispasaules valsts nodibināšanu. Tā ra-

dās cilvēku sabiedrības parazīts, kas

bija feveidoļies gan par iespējami pilnī-

gu citu tautu darba pūliņu izsūcēju, bet

kas pats nekad nav bijis apbalvots ar

radoša gara un energiiü. Lūk, šeit slēp*

las žīda rases nevērtība, kas vispārējā

rāšu nroblēmatlkā žīdiem lerada īpatnē-

ju vietu.

Nacionālsociālisms žkHsmā nesaskata

tikai politisku nn reliģisku, bet rasisku

sabiedrību. Žīdu jautāiums pirmkārt un

galvenokārt ir rases jautājums un tikai

sekundāri arī politiski reliģisks jauta-

jums-

Zīdi nav ari nacionāla mazākumtau-

tība- Katra mazākumtautība ir raksturī-

ga ar to, ka ir vienmēr kāda valsts, ku-

rā šī tauta ir valsts tauta. Zīdiem tur-

pretim nav valsts ar žīdu valsts tautu.

Uz Palestinu, ko židi u/skaia
Иг йж

valsti, pretendē, pie tam ar loti
un pamatotām tiesībām, arī arātv jļf
tam Palestina nemaz nav neatkar!» Ł
du valsts, bet tā atrodas zem "1
valsts varas, nn arī Palestinā židit .

tā pati loma, sava mazākuma dēl. asa
tie spēle pārējās pasaules valstis. Tab
nacionālām mazākumtautībām ir raksa-
riga to norobežotā apmešanās vieti
satmmektautas valsti. Žīdi turpretim

pa-
rasti dzīvo izkaisiti pa visu valsti, g
spilgti parādīdami savu parazītisko tV
bn. Žīdiem vienmēr ir trūcis un tnk>i
pastāvigas tautas un kultūras

zemes. Ži-
di ir izkaisīti pa visu pasauli un jau f*
rāk kā divi tūkstoši gadu tie nav щ.
skatāmi par tautu šī vārda īstā nwia*.
Šodien pastāv tikai pasaules žīdisms, ki
īpatnēja un sevišķa problēma.

Žīdu jautājums ir liberāiistiskā
«

marksistiskā pasaules uzskata sekas ц
šo laikmetu notikumu gaitas konsekve*
cc.

19. g. s.. notiekot āriešu tautu iekiī-

jās sašķelšanās procesam, етаяорёил
žīdisms izmantoja liberālistiskā lifti
garu saskarjā ar saviem sapņiem par pa-

saules valdību. Šai nolūkā žīdi azmanij
un sistemātiski pārveidoja rasiski tautis-

ko atšķirību, kāda pastāvēja starp Ine-

šu tautām un žīdiem, par reliģisku atšk>
rību. Kad tas bija sasuiegts, žīdi biia ie-

guvuši tādu pat stāvokli kā āriešu tai*

tas, jo reliģiskās pārliecības dažādība

nebija pietiekošs pamats kaut kādiem ie-

robežojumiem. Šādai notikumu norisei ■

uzskatu attīstībai sekoja dabīgā risa

instinkta atmiršana āriešu tautās an k

tautu saiņu sajaukšanās ar žīdiem.

Izmantojot šos apstākļus un san

rakstura sevišķās īpašības — mākslu i»

sūkt citas tautas, procentuāli neliela žī-

du grupa visās āriešu tautās ir saimnie*

ciskā, lr sabiedriski kulturālā laukā iegr

va savam skaitam neatbilstošu iespaidi.

Visbeidzot žīdi, sagrābuši savās n»b

āriešu tautu saimniecisko dzīvi, ttecās

arī pēc sava iespaida pavairošanas poi*

tlskā dzīvē, tā tuvinot īstenībai san

sapni par žīdu politisko virsvaru pasa*

lē. šī tendence kulminācijas ponktn и*

sniedza laikmetā pēc piraaā pasaules k*

Nacionālsociālisma mācība par rifi

!r atrlsrnāiusT žīdu jautfhrrmt' plWfct li-

du Jautājums visām āriešu tautām lf

pats bīstamākais jautājums rases pro*

lēmas kompleksā. Tas h* ārieaa tattt pb

dējals un izšķirīgais dzīvīhaa aal aH#

jautājums. H. Ginters.

Arājs uz vagas

Viktors Eglītis.

Man arkls tīrumā stāv iedzīts vagā.

Tā spožie lemeši plēš zemes krūtī.

Kur arts vēl nav: tie dziļo irdni dragā.

Jo paredz graudus, kas vēl nava gūti

Bet pretvējš sacēlies tik nikns no purva,

It kā tur samodušies visi velni,

Kas dzīti lindeuī no ļaunā burvja;

Gan dagll, sarkani, gan gluži melni.

Es stāvu tīrumā ar pieri sviedros,

Kad vēji mitēsies, dzīt vagu tālāk;

Un raugos apkārt, vai vēl būs kāds bied-

ros.

Jeb vienam sviedros jāmirkst aizvien

tālāk.

Bet sirds man llgsma, domas skaidri gai-

Un roka nedrebēs, tai dzelia vara;

Ir mani kas no krivu vaidelaiša,
гal paša Vidvuda tm viņa gara.

Kas arājam var vagā pretim stāties?.-

Es raugos debesis, vai Pērkons nerūc?

Kad piikšes pātaga, tad māžiem māties

Par vēru būs, viņš pēkšņi atbrauc, ne-

lūgts I

Un iedzīs bailes visos velna kalpos

Tik drausmīgas, ka vaidot burvji beig-

sies.

Viens otru niknumā tie rejot skalpos,

Bet arājam dzīt vagu viegli veiksies.

Saule kāpj arvienu augstāk
Alberta Sprūdža stāsts

(5. turpinājums.)

— Esiet droši, nepaliks neviena.

— Paliks, Kaupuža kungs! Med-

nieši nąv nekādi vēja grābekļi, ko

reiz apņemas, to pilda līdz galam.
— Labi, labi, — Kaupuzis meta

ar galvu, — bet man ir piedzīvo-

jumi. Sarunājušies, atnāk divi, trīs

kaimiņi un piesakās. Nodosim tik

un tik piena. Vedīsim to katrs sa-

vu ritu pēc kārtas.

Pierakstām. Tiesa, pirmajās
dienās kārtīgi rītā kannas ir klāt.

Viss ląbi.
Paiet nedēla, dažreiz pat tik

daudz nē. Skaties, pazuduši ve-

dēji. Kas tad noticis?

Izrādās, — viens aizgulējies, ot-

ram jābrauc kāzās, trešam zirgs

Itstimis ar vīvelēm. Un ta izput

■oruiu un piena nodošana picuo-

tavai. Nav tā lieta tik viegla, ka

izliekas, — Kaupuzis nobeidza un

pieskandināja glāzi.
Izdzēra visi trīs.

Lai. Kaupuža kunga piedzīvoju-
mi jau varēja but dažādi, bet med-

nieši tomēr mērojami ar labāku

mēru nekā citi. Ja dažam labam

apnika braukšana uz pienotavu,
medniešiēm neapniks. Pienākuma

apziņas viņiem nepietrūks. Viņš
pats — Riekstu Aloizs — ļaunāk.,

gadījuma sajūgs savu zirgu un no-

teikti sešos būs te, ja kādam sāb-

rim pagadīsies nelaime vai kas.

Kaupuzim patika tāda dedzība,
ar kādu Aloizs aizstāvēja savu

ciemu, bet tā jau nekā vēl nede-

va. Neviens vēl nebija apgāzis vē-

ri dziest* "

— Bet vai jūs ziniet, ka šorīt

pieteicās ari trīs kazsaliešu saim-

nieki virs tiem desmit, kas jau ag-
rāk piegādāja pienu?

Nē, Riekstu Aloizs to vēl nezi-

nāja.
— Vienalga, — viņš teica, —

mēs tomēr vēl esam vairākumā.
Kaupuža kungs. Mūsu var būt ari

divdesmit un trīsdesmit. Un simts

būs tādu, kas labāk Medņos gribēs
krejotavu nekā Kazsaliešos.

Tas viss vēl bija Dieva zinā.
Riekstu Aloiza apgalvojumi nede-

va nekā, tāpat kā viņa dedzība,
Kaupuzis neka ari nevarēja apso-
līt.

— Dzīvosim, redzēsim, — viriš

tikai teica un pieskandināja.

— Dzīvosim, redzēsim, — at-

kārtoja Riekstu Aloizs un domās

aizklīda kaimiņu ciemos: Egļos un

Silagala.
Kā bija ar tiem, vai no turienes

kāds jau bija saistījies ar pieno-
tavu?

Kaupuzis padomāja.
— Nē, liekas vēl nav.

Lūk, ari tur Aloizam vajadzēs
meklēt atbalstu un līdzcīnltājus, ja
mednieši vien nevarēs pārspēt
kazsaliešus.

— Kā būtu. Kaupuža kungs, —

viuš nenocietās un izklāstīja sa-

vus nodomus. — ja Medņos nodi-
binātos tāds kā apkārtnes centrs.

Ceļi labi, sanāk no visām pusēm...
Tiešām, tā bija laba un daudz-

sološa doma. Aloizs iekarsa arvie-

nu vairāk un arvienu skaidrāk sa-

juta, ka tam tā un ne citādi jābūt.
Medau ciems varētu izvērsties

par centru egliešiem un silagalie-
śk-m, kazsaliešiem un purvinie-

šiem, tam varētu pieslēgties arī
vēl tālākie ciemi — Gauri, Kangu-
ri, Pakalni un Mežalāči.

Noklausījies Aloiza plānos, Kau-

— Jā, mīļais Aloiz. — viņš tei-

ca, — ja tu to visu izvestu dzīvē,
kā to izstāsti pie galda, tad tevi

bez šaubīšanās varētu iecelt par

pagasta vecāko. Sabiedriskais

darbs, cilvēku organizēšanas
darbs kopējam pasākumam šķiet

vilinošākais, kāds vien pasaulē
var būt bet tas ir ari visnesek-

mīgākais un visgrūtākais. Pats

driz vien sajutīsi, kā tas griež
kaulā.

— Nepārgriezīs, Kaupuža kungs.
— Nu, nu.

— Kauli man cieti un spēka
daudz. No jaunā skolotāja mācī-

jos, kā to likt lietā.

— Tad jau — visi labie gari lai

tev palīdz, — vēlēja Kaupuzis.
— Bet jūs — nepalīdzēsiet, Kau-

puža kungs?

Ko es? Ja tev sekmēsies, sa-

biedrība būs pateicīga un tava pu-

sē ari bez manis. Ja neveiksies —

lai Dievs tev atmaksā tavas pū-
les!

— Ko apnemšos — izvedīšu, lai

vai zvaigznes nobirst pār zemi.

Un tad. kad es būšu jau gana rī-

kojies, nākšu pie jums un teikšu:

Dodiet nu, Kaupuža kungs, krejo-
tavu nicdnicsieiu!

—
Norunāts.

Viui sasniedzās rokām un sa-

skandināja glāzēm.
4.

Noguris pārnācis mājās, Aloizs

atkrita sola pie sienas.

— Karsts, — teica uu noslaucīja

mutautiņā sviedrus no pieres.
Māte cilāja lādē drēbes, iekāru-

šies tajā abām rokām un neteica

nekā.

Klusēja arī Aloizs. Atpūsdaniies
izbaudīja paguruma saldumu.

Tad māte nenocietās un norūca

lādē:
— Lukslu Agne tevī meklēja, —

— Tā? Meklēja? — Aloizs pār-

jautāja, ar prieku domās aizstai-

gādams pie Agnes. — Neteica, to

vēlējās?

Ne.
Riekstu Veronika bija stropa,«

kā neapmierināta, kā īgna.

Aloizs to manīja, noprata, b

mātei kaut kas aiz ādas. Gribēja*

zināt, kas tad nu bija noticis aw

starpā *

— Varēji gan apjautāties savai

nākamai vedeklai, kādas vajad>

bas pēc vina bija nākusi. —

teica,

— Laba vedekla! — māte aV

griezās no lādes un iespieda rokas

sānos. — Laba vedekla, — Ш

atkārtoja nosodītajās balsī, -r
ve|

nav sadzerta, ne uz kādu galu nav

lieta, bet jau kalponi meklē!

Nu Aloizs saprata. Agne w

pildījusi solījumu, sameklējusi v>

nam kalponi un atnākusi to pazi-
not, bet mātei, acīm redzot, nepa-

tika, ka bez viņas ziņas tas vw

bija noticis.

—Vēlreiz saku. -Verouika sa-

šūpoja smago augumu. Pacel»

mās uz pirkstgaliem un tad «

svaru nolaizdamās uz papēžiem.

— neviens svešs cilvēks ņegrae-
stīsics te ap maniem traukiem, j

grib, lai nak pati mājā, ar godu

pa vārtiem, un strādā. Ja ne,

nebāž degunu kur nevajag.

—Gan jau, māt, viss būs taW,

pasmaidīja Aloizs, lika cepun
at

kal galvā un devās no istabas lau-

Nebūs nekā. Es

saimniece, -cieti teica Vereng
bet tad atcerējās, ka Aloizs n«

pusdienas ēdis un sauca vīnu

Pa

Kurp skriesi? Paēd vfep**

— Paldies! Ciemā doc *
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„Daugavas Vēstnesis"

abonentu ievērībai

Atgādinām mūsu laikraksta abonentiem,

ka laikraksts maijam tin turpmākiem*
mēnešiem pasūtāms līdz šā mēneša 25.

dienai ieskaitot. Kas laikrakstu pasūtīs

pēc ši termiņa — maksās soda naudu

1 RM 0,20 apmērā.

Ä
Abonēšanas maksa iemaksājama tuvākā

ģļm 1 ; pasta iestādē. Maksa RM 1,75 mēnesī.
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